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Duarte Neto AN. Patogenia do envolvimento esplênico na leptospirose 
grave com síndrome de choque séptico [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina. Universidade de São Paulo; 2010. 159p. 
 
A leptospirose é a zoonose mais comum, distribuída em todas as 
regiões do mundo e causada por bactérias virulentas do gênero 
Leptospira spp. A apresentação clínica da leptospirose varia de uma 
doença febril inespecífica a quadros graves com insuficiência renal 
aguda, icterícia, hemorragias graves, choque cardiovascular e falência 
de múltiplos órgãos. Pouco se sabe sobre a resposta imune do 
hospedeiro e os mecanismos patogênicos associados com a 
leptospirose grave com hemorragia pulmonar e choque cardiovascular. 
O baço tem sido estudado e considerado nos últimos anos como um 
órgão essencial na fisiopatologia da sepse/choque séptico, uma vez 
que nele ocorre perda de células da imunidade, secundária à apoptose. 
Objetivos: descrever os achados histológicos e a resposta imune in 
situ do baço de pacientes falecidos por leptospirose com hemorragia 
pulmonar e choque refratário, comparando-os com dois grupos 
controles, um formado por pacientes falecidos por choque séptico 
causado por bactérias Gram-positivas/-negativas e um segundo, 
formado por vítimas de trauma. Metodologia: retrospectivamente, 11 
baços de pacientes com leptospirose grave e 10 baços de pacientes 
com choque séptico foram obtidos por necrópsia e comparados com 12 
baços de vítimas de trauma abdominal fechado (controles normais), 
obtidos por esplenectomia. Os achados histológicos da polpa vermelha 
e da polpa branca esplênica foram analisados por meio de escore 
semi-quantitativo. A reação de imunohistoquímica (IH) foi empregada 
para a marcação de células NK, S100+, CD68+, TCD4+, TCD8+ e 
CD20+, bem como para células expressando caspase-3, TNFα, IFNγ, 
IL-1, IL-2r, IL-6, IL-12, IL-10, IL-4 e TGFβ. A contagem de células 
marcadas foi realizada utilizando-se gratículo sobre 10 campos da 
polpa vermelha e 10 campos da polpa branca, escolhidos 
aleatoriamente. IH também foi realizada nos baços dos casos de 
leptospirose para a detecção de antígenos de Leptospira spp. 
Resultados: os baços de pacientes do grupo leptospirose e do grupo 
choque séptico demonstraram similaridades na análise histológica, 
divergindo do grupo trauma, com as seguintes alterações: congestão 
difusa da polpa vermelha com infiltração moderada a intensa de 
plasmócitos e polimorfonucleares e folículos da polpa branca com 
atrofia. A IH para antígenos de Leptospira foi positiva em oito (72,7%) 
amostras de baços do grupo leptospirose. Pela análise quantitativa das 
células marcadas pela IH, os seguintes resultados foram 
estatisticamente significantes: alta contagem de células S100+ no 
grupo leptospirose; alta densidade de células CD68+ no grupo choque 
séptico; baixa quantidade de células NK e TCD4+ nos grupos 
leptospirose e choque séptico; baixa quantidade de células TCD8+ nos 
casos de choque séptico e alta contagem de células CD20+ nos grupos 
leptospirose e choque séptico. Quanto às células expressando 



citocinas, encontrou-se alta quantidade de TNFα nos pacientes do  
grupo leptospirose e grande número de células positivas para IL-10 nos 
grupos leptospirose e choque séptico. A expressão de IL-6, IFNγ, IL-1 e 
IL-2r foi insignificante nos baços dos três grupos estudados. Células 
expressando IL-12 foram encontradas apenas na polpa vermelha de 
casos de leptospirose.  Conclusões: Semelhantes clinicamente aos 
casos de choque séptico, pacientes com leptospirose grave com 
choque apresentam disfunção endotelial difusa no baço, esplenite 
aguda e sinais de comprometimento da imunidade inata e adaptativa in 
situ no baço, caracterizado por uma baixa densidade de células NK, de 
células TCD4+ e baixa expressão de IL-6, IL-1, IL-2r, IFNγ e IL-12, com 
alta expressão de IL-10. Estes resultados sugerem que um estado de 
imunossupressão pontua a resposta imune do hospedeiro no estágio 
terminal da leptospirose grave com hemorragia pulmonar e choque 
cardiovascular. A presença de antígenos de Leptospira nos baços de 
casos de leptospirose sugere que o agente etiológico contribui 
diretamente para a patogênese das lesões.  
 
Descritores: 1- leptospirose, 2- imunologia, 3 – células NK; 4 – linfócitos 
TCD4+ 5 – citocinas, 6- baço;  
 



Duarte Neto AN. The pathogeny of the splenic lesion in severe 
leptospirosis with septic shock syndrom [thesis]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina. Universidade de São Paulo; 2010. 159p 
 
Leptospirosis is the most common worldwide zoonosis caused by 
virulent bacteria from the genus Leptospira spp. The clinical 
presentation of leptospirosis ranges from unspecific febrile illness to 
severe forms with acute renal failure, jaundice, hemorrhages, shock 
and multi organ failure. Little is known about the hosts’ immune 
response and the pathogenic mechanisms involved in severe 
leptospirosis. In recent years the spleen has been considered a pivotal 
organ in the patophysiology of the sepsis/septic shock because immune 
cells are lost due to apoptosis in this organ Objectives: describe and 
compare the splenic histological features and the immune response in 
situ in patients who died of pulmonary hemorrhage and shock caused 
by leptospirosis, with spleens from patients who suffered from Gram-
positive/-negative septic shock and abdominal trauma. Methodology: 
in retrospect, 11 spleen tissue samples from patients with leptospirosis 
and 10 spleens from patients with septic shock were obtained by 
necropsy, and compared with 12 spleens obtained by splenectomy from 
patients with abdominal trauma. The histological features in the red pulp 
and white pulp were analyzed by a semi quantitative score. 
Immunohistochemistry (IH) methods for NK , S100+, CD68+, TCD4+, 
TCD8+, CD20+ cells, caspase-3, TNFα, IFNγ, IL-1, IL-2r, IL-6, IL-12, IL-
10, IL-4 and TGFβ were carried out and the stained cells were counted 
using a grid scale in ten fields of red pulp and white pulp chosen 
randomly. Also, IH was performed for Leptospira antigens in the 
leptospirosis patients. Results: the trauma group was totally different 
from the leptospirosis and septic shock patients which demonstrated 
strong similarities in the histological analysis: diffuse congestion in the 
red pulp with a moderate to intense infiltration of plasma cells, and 
polymorph nuclear cells, and follicles with marked atrophy. The 
Leptospira antigen was positive in eight (72,7%) spleen tissue samples 
from the leptospirosis group. By the IH methods and quantitative 
analysis,  the following results reached statistical significance: high 
account of S100+ cells in the leptospirosis group; high density of 
CD68+ cells in the septic group; low density of NK and TCD4+ cells in 
the leptospirosis and septic groups; low quantities of TCD8+ cells in the 
septic group; high density of CD20+ cells in the leptospirosis and septic 
groups; high expression of TNFα in the leptospirosis group and a strong 
expression of IL-10 in the leptospirosis and sepsis groups. The 
expression of IL-6, IFNγ, IL-1 and IL-2r was insignificant in all groups. 
IL-12 was only expressed in the red pulp of leptospirosis cases. 
Conclusion: similar to patients with septic shock, cases of severe 
leptospirosis (with pulmonary hemorrhage and shock) are associated 
with a splenic diffuse endothelial dysfunction, splenitis and signs of 
splenic disturbance in the innate and adaptative immunity in situ, 
characterized by an low density of NK cells, TCD4+ cells and low 



expression of IL-6, IL-1, IL-2r, IFNγ and IL-12 with a high expression of 
IL-10. These results suggest that an immunosuppressive state develops 
in the hosts’ immune response at the terminal stage of severe 
leptospirosis with pulmonary hemorrhage and shock. Also, the 
presence of leptospiral antigens in the spleen of the leptospirosis 
patients suggests the ethyological agent contributes directly to the 
pathogenesis of the lesions. 
 
Descriptors: 1- leptospirosis, 2- immunology, 3 – NK cells, 4 – TCD4+ 
cells, 5 – cytokines, 6- spleen  
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1. Introdução 

 

A leptospirose é a zoonose de maior incidência no mundo 

causada por espécies patogênicas do gênero Leptospira, também 

considerada como doença ocupacional e doença infecciosa reemergente, 

ocorrendo de forma endêmica e epidêmica em países em desenvolvimento 

de clima tropical e subtropical (Levett, 2001; Bharti et al., 2003; Ko et al.; 

2009). A leptospirose foi descrita em 1886, pelo médico alemão Adolf Weil, 

como uma síndrome infecciosa aguda, com icterícia, esplenomegalia e 

nefrite, a qual recebeu o epônimo de doença de Weil (Weil, 1886). A 

descoberta do agente causador da leptospirose ocorreu em 1916 

separadamente por grupos de pesquisadores japoneses e alemães (Inada et 

al., 1916). 

As bactérias do gênero Leptospira são espiroquetas de 0,1 a 

6-20m de comprimento, aeróbias obrigatórias de crescimento lento em 

meio artificial de cultura, móveis, com extremidades em gancho, cuja 

visualização é feita pela microscopia de campo escuro (Faine et al., 1999; 

Levett, 2001). A Leptospira pode sobreviver por longos períodos em solos 

úmidos e em reservatórios de água (Ristow e al., 2008). Na última década, o 

genoma de 4 cepas de leptospiras foi seqüenciado: a cepa L. interrogans 

serovar Lai, na China (Ren et al., 2003), a cepa L. interrogans serovar 
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Copenhageni FioCruz 120 no Brasil (Nascimento et al., 2004), a L. biflexa 

(Picardeau et al., 2008) e a L. borgpetersenii (Bulach et al., 2006).  

As leptospiras podem ser classificadas em serovars pela 

aglutinação de anticorpos do soro contra o lipopolissacarídeo (LPS) da 

membrana celular, através técnica da microaglutinação (MAT). Atualmente, 

existem 268 serovars da L. interrogans e mais de 60 serovars da L.biflexa 

(Ko et al., 2009).  

Virtualmente, todos os mamíferos podem se infectar com as 

leptospiras, sendo a suscetibilidade à doença e a resistência variável com a 

espécie. O homem é considerado suscetível à leptospirose e a adquire 

através do contato direto com secreções e fluidos corpóreos de animais 

contaminados, ou por meio indireto, através do contato com a água ou o solo 

contaminado por leptospiras (Levett, 2001). O Rattus norvegicus é o 

principal transmissor urbano da leptospirose e não apresenta sinais de 

doença, por ser resistente (Thiermann, 1981; Athanazio et al., 2008b).  

A real incidência de leptospirose no mundo não é apenas 

estimada por falhas nos sistemas de notificação e grande número de 

subdiagnósticos pela baixa suspeita clínica (Bharti et al., 2003; Ko et al., 

2009). O Brasil é considerado pela comunidade médica mundial, ao lado do 

Peru, Nicarágua, Índia, China, Malásia, Tailândia, Ilhas Unidas e outros 

países asiáticos, como regiões onde a leptospirose é uma doença 

reemergente, pelo aumento do número de casos e ocorrência de formas 

graves como a hemorragia pulmonar (Spichler et al., 2008; Ko et al., 2009).  
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No Brasil, a leptospirose é uma doença de notificação 

compulsória com 35.403 casos registrados no período de 1985 a 1997, 

sendo as regiões sudeste e sul as mais afetadas (Fundação Nacional de 

Saúde, MS,1998). Os problemas causados pela urbanização desorganizada 

nas grandes cidades brasileiras como enchentes, más condições sanitárias, 

pobreza e superinfestação de ratos favorecem a ocorrência de leptospirose 

na forma endêmica e epidêmica (Ko et al., 1999; Dias et al., 2007). Dados 

mais recentes da cidade de São Paulo, obtidos pela ficha de notificação 

compulsória, demonstram uma incidência de leptospirose de 1,7 a 

2,7/100.000 habitantes de 2004 a 2006, sendo a sexta causa de morte entre 

as doenças notificáveis da capital com taxa de mortalidade global de 11 a 

19% (Spichler et al, 2008). No país é em São Paulo onde se registra o maior 

número de casos de doença de Weil com SPHS e choque, sendo a causa 

mortis em 76% dos casos fatais de doença de Weil com uma taxa de 

mortalidade de 46% (Spichler et al., 2007). 

Pouco se sabe a respeito da resposta imune específica do 

hospedeiro contra as leptospiras patogênicas, tanto na suscetibilidade 

quanto na resistência à infecção. Durante décadas, considerou-se a 

imunidade humoral como a única responsável pela imunidade anti-

leptospiras, porém nos últimos anos alguns avanços foram alcançados nos 

campos da imunidade inata e também da imunidade adaptativa (Adler & 

Faine, 1976; Pereira et al., 1998; Werts et al., 2001; Barbosa et al., 2009). 

Os principais achados anatomopatológicos da leptospirose 

são: hepatopatia colestática, com destrabeculação de hepatócitos (Arean, 
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1962); nefrite intersticial e necrose tubular aguda (Arean, 1962); hemorragia 

pulmonar maciça com necrose do revestimento alveolar e formação de 

membranas hialinas (Nicodemo et al., 1997) e miosite (Uip et al., 1992). A 

disfunção difusa do endotélio vascular é a lesão básica da leptospirose, 

causando congestão vascular e hemorragias em diversos órgãos, levando a 

disfunção orgânica e manifestações clínicas (De Brito et al., 1979; Yasuda et 

al., 1986). No entanto, não se sabe ainda qual a principal toxina da 

Leptospira responsável pela lesão endotelial. No entanto, estudos 

experimentais demonstram que o peptidoglicano (PG) da parede celular 

(Cinco & Banfi, 1983; Dobrina et al. 1995) e a lipoproteína recombinante 

LIC10365 (Vieira et al., 2007) da Leptospira podem ativar células endoteliais.  

O quadro clínico da leptospirose humana é muito variável, 

podendo manifestar-se como uma doença aguda febril inespecífica (a 

maioria dos casos) ou quadros mais graves (5-15% dos casos) com icterícia, 

insuficiência renal, choque cardiovascular, insuficiência respiratória (com ou 

sem SPHS) e disfunção de múltiplos órgãos (Levett, 2001; Barthi et al., 

2003). Indicadores de mau prognóstico da leptospirose, associados de forma 

independente com desfecho letal, são bem descritos na literatura em 

diversas regiões endêmicas da doença (Sehgal et al., 1995; Yersin et al., 

2000; Covic et al., 2003). Em São Paulo, foram determinados como fatores 

de risco para o óbito intra-hospitalar, a creatinina sérica elevada (maior que 

265,2 µmol/l), potássio sérico elevado (maior que 4µmol/l) oligúria, 

plaquetopenia, idade acima de 35 anos e insuficiência respiratória e choque 

(Marotto et al., 1999; Spichler et al, 2008).  
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A Incidência do choque na leptospirose grave é variável no 

mundo, sendo escassos os relatos de choque em países onde a doença não 

é endêmica, mas freqüente em países como Índia (até 40% dos casos) 

(Singh et al., 1999), Tailândia (até 70% dos casos) (Panaphut et al., 2003) e 

Brasil, onde pode ocorrer em até 70-100% dos casos graves (Marotto et al., 

1999; Andrade et al, 2007). À semelhança das infecções graves por 

bactérias Gram-negativas/-positivas, o paciente com leptospirose grave 

preenche os mesmos critérios diagnósticos de sepse/choque séptico (febre, 

taquicardia, taquipnéia, hipotensão e leucocitose) (Bone et al, 1992). Do 

ponto de vista clínico, certos achados característicos da leptospirose como 

rabdomiólise, plaquetopenia sem CIVD e hemorragia pulmonar associados a 

insuficiência renal, icterícia e dados epidemiológicos ajudam a fazer o 

diagnóstico diferencial com outras síndromes infecciosas (Vinetz, 2003).  

A fisiopatogenia do choque na leptospirose é ainda pouco 

compreendida. Estudos de patologia da leptospirose humana e experimental 

demonstram que há disfunção endotelial nesta doença semelhante à sepse, 

exceto pela ausência de necrose de células endoteliais (Arean, 1962; De 

Brito et al., 1979). Pacientes com leptospirose grave e choque apresentam 

altos níveis sanguíneos de óxido nítrico no sangue (Avdeeva & Bondarenko, 

2006; Maciel et al., 2006) e expressão aumentada de iNOS em vários 

órgãos, acompanhando áreas de necrose e hemorragia, inclusive no pulmão 

(Chen et al., 2007), sugerindo a participação do óxido nítrico na inflamação 

sistêmica e na disfunção do endotélio vascular de órgãos afetados. Poucos 

são os dados disponíveis sobre a resposta imune humana nestes casos, 
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mas foi demonstrado que a leptospirose grave associa-se a níveis 

aumentados de TNFα no soro e a uma relação IL-10/ TNFα sérica baixa 

(Tajiki & Salomão, 1996a, Tajiki et al.,1996b).  

Sabe-se que sepse é uma infecção sistêmica acompanhada de 

resposta inflamatória intravascular generalizada. O choque séptico é definido 

como a sepse grave acompanhada de hipotensão não responsiva à 

reposição intravenosa de fluidos, necessitando de drogas vasoativas, com 

sinais de disfunção orgânica grave (Bone et al., 1992). Na sepse/choque 

séptico por bactérias Gram-positivas/negativas ocorre um estado pró-

inflamatório exacerbado que pode evoluir para uma condição de 

imunossupressão ao longo da evolução do quadro (Hotchkiss & Karl, 2003). 

Através de estudos em humanos e em animais experimentais demonstrou-

se que ocorre aumento da produção de citocinas Th2 e baixa produção de 

citocinas Th1 por células mononucleares do sangue periférico, anergia a 

antígenos de hipersensibilidade, linfopenia por intensa apoptose de 

linfócitos, ativação de células regulatórias, diminuição de células NK, baixa 

expressão de MHC II, reativação de vírus como citomegalovírus e Herpes 

simplex e predisposição a infecções nosocomiais. Em estudos de necrópsias 

em indivíduos que faleceram por choque séptico, ocorrem eventos 

patogênicos cruciais no baço como a perda de células B, células T CD4+ e 

células dendríticas por apoptose (Hotchkiss et al., 2001). 

Poucos estudos são disponíveis na literatura sobre as 

alterações esplênicas na leptospirose. Na leptospirose humana durante a 

fase aguda da doença, já foi demonstrado, que a cultura de PBMC de 
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pacientes com doença de Weil apresenta diminuição de células TCD3+ e 

TCD4+ com baixa proliferação destas após estímulo com mitógenos, 

recuperando-se na convalescência (Kanashiro-Yamashiro et al., 1991). 

Também, camundongos infectados por L. interrogans virulenta com 

depletação de células TCD4+ e/ou TCD8+, por meio de anticorpos 

monoclonais, apresentam lesões histológicas nos rins e pulmões mais 

graves (Pereira et al., 1998). Estes dados sugerem que a imunidade celular 

adaptativa, além da imunidade humoral, tem uma importância crucial na 

manutenção da homeostase do organismo durante a fase aguda da 

leptospirose, prevenindo lesões, e que casos graves apresentam um 

comprometimento da função de células imunes, embora ainda pouco 

elucidado. 

Considerando-se os dados acima e fazendo um paralelo com o 

que ocorre no choque séptico por bactérias Gram-positivas/-negativas, 

poderia ser inferido que casos graves de leptospirose apresentariam 

imunossupressão aguda com deficiência da resposta imune. Esta hipótese 

pode ser testada através da análise das alterações esplênicas na vigência 

da leptospirose grave com critérios definidos de choque séptico. A avaliação 

da resposte imune in situ do baço contribuirá certamente para o avanço do 

conhecimento no campo da imunidade da leptospirose humana. 
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2. Objetivos 

 

Como objetivo geral, pretende-se, através do estudo do baço, 

analisar se o estado da imunidade tecidual na leptospirose grave humana 

com choque cardiovascular compartilha um perfil de imunossupressão 

semelhante ao que ocorre no choque séptico causado por bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas. 

Como objetivos específicos propõem-se: 

1. Descrever as alterações histológicas esplênicas de pacientes com 

leptospirose grave e choque cardiovascular, comparando-as com as 

alterações encontradas em pacientes com choque séptico causado por 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e com as de pacientes sem 

quadro infeccioso agudo. 

2. Caracterizar por meio do método imuno-histoquímico o status da 

imunidade in situ (quantificação de células NK, macrófagos, células 

dendríticas, linfócitos e seus subtipos, expressão de citocinas pró-

inflamatórias e de perfil Th1 e Th2) em amostras de baços de pacientes 

com leptospirose grave com choque cardiovascular. Far-se-á uma 

comparação desse status imunológico com o encontrado em pacientes 

com choque séptico causado por bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas e em pacientes sem quadro infeccioso agudo.  
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3. Caracterizar a apoptose de linfócitos in situ, nas amostras de baços, por 

meio da caspase 3, em indivíduos falecidos por leptospirose grave com 

choque cardiovascular comparando-os com pacientes com choque 

séptico causado por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e em 

pacientes sem quadro infeccioso agudo.  
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3. Revisão da literatura 

 

  A leptospirose é uma zoonose, também considerada como 

doença ocupacional, causada por espécies patogênicas do gênero 

Leptospira, presente em todas as regiões do mundo, de forma endêmica e 

epidêmica (Levett et al., 2001; Bharti et al., 2003).  

  Em 1886, Adolf Weil caracterizou a leptospirose como uma 

síndrome infecciosa aguda com icterícia, esplenomegalia e nefrite, 

distinguindo-a de outras condições heterogêneas que causavam icterícia 

febril (Weil, 1886). A esta síndrome denominou-se doença de Weil. 

  A primeira visualização de leptospiras foi feita por Stimson em 

1907, em rins de paciente morto por suposta febre amarela, utilizando a 

coloração de Levaditi (Stimson, 1907). Em seguida, os investigadores 

alemães Hubener & Reiter (1915) e Uhlenhuth & Frommer (1916) isolaram 

leptospiras dos rins de pacientes com doença de Weil. Em 1916, um grupo 

de pesquisadores japoneses formado por Inada e Ido isolaram a Leptospira 

interrogans icterohaemorrhagiae de paciente, demonstraram a transmissão 

da doença entre cobaias e desenvolveram a primeira vacina com bactérias 

inativadas, que conferiu proteção contra a infecção em animais 

experimentais (Inada et al., 1916).  
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Logo após a descoberta do agente da doença de Weil, várias 

outras síndromes infecciosas foram reconhecidas como secundárias à 

infecção por leptospiras: manukayami ou febre japonesa de sete dias 

(Leptospira hepdomadis), akiyami ou febre da colheita (Leptospira 

grypotyphosa) e recentemente, a febre hemorrágica das ilhas Andaman, 

causada pela L. interrogans serogrupo Grippotyphosa (Vijayachari et al., 

2008; Sehgal et al., 1995; Roy et al., 2003). 

  Muito do conhecimento microbiológico básico sobre leptospiras 

e leptospirose foi estabelecido até meados da década de 20, quando vários 

tipos de leptospiras foram reconhecidos. Inada e Ido também caracterizaram 

neste período a leptospirose como zoonose e os ratos como carreadores e 

vetores. Nos anos subseqüentes, outros animais selvagens e domésticos 

foram identificados como carreadores (Inada et al., 1916; Ido et al., 1917; 

Vijayachari et al., 2008).  

  Os achados anatomopatológicos da leptospirose foram 

descritos no início da década de 1910 por Herscheimer (1916), Beitzke 

(1916) e Pick (1917) através de relatos de poucos casos. No entanto, 

décadas após, Arean (1962) descreve com grande propriedade a anatomia 

macroscópica e microscópica da leptospirose de 33 necrópsias de casos 

ocorridos em Porto Rico, apresentando dados detalhados dos casos. 

  As primeiras descrições de leptospiras em ratos e de casos de 

leptospirose no Brasil foram feitas por Aragão (1917) e Bentes (1917) no Rio 

de Janeiro.  
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   No momento, o conhecimento sobre leptospiras avança 

rapidamente através do campo da biologia molecular, em posição de 

prioridade para importantes grupos de pesquisa no Brasil e no mundo 

(Nascimento et al., 2004; Picardeau et al., 2008). Segundo Ko et al (2009), 

vivenciamos  “o amanhecer da era genética molecular  para um patógeno 

causador de uma zoonose emergente”. 

 

3.1. O agente da Leptospirose 

 

A Leptospira é uma bactéria espiralada, fina, de 0,1 a 6-20m 

de comprimento, altamente móvel, com membrana citoplasmática, parede 

celular e uma membrana externa que contém grande quantidade de porinas 

que permitem a troca de solutos entre o espaço periplasmático e o meio 

externo (Faine et al., 1999). A visualização da Leptospira é feita pela 

microscopia de campo escuro e a característica morfológica essencial desta 

é a forma em gancho de suas extremidades, distinguindo-a de outras 

espiroquetas (Faine et al., 1999, Levett, 2001; Bharti et al., 2003).  

A motilidade da Leptospira deve-se à presença de dois eixos 

axiais flagelares do citoesqueleto da bactéria, localizados abaixo da 

membrana externa celular, cada um inserido em uma das extremidades da 

bactéria e que se extendem em direção ao centro (Hovind-Hougen, 1976). 

Periodicamente, os eixos contraem-se, levando à rotação do flagelo e assim, 
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movimentação da bactéria, que pode ser de três tipos: rotação em torno de 

um eixo central, movimento progressivo em direção a uma das extremidades 

e movimento circular (Li et al., 2000; Charon & Goldstein,  2002). 

O gênero Leptospira spp. é aeróbio obrigatório, de crescimento 

lento em meio artificial de cultura, com características na estrutura de sua 

membrana externa comuns tanto às bactérias Gram-negativas (membrana 

celular dupla), quanto às bactérias Gram-positivas (moléculas de 

peptidoglicanos inseridas na membrana celular). Leptospiras são catalase e 

oxidase positivas (Faine et al., 1999). 

A Leptospira pode sobreviver por longos períodos de tempo em 

meios de pH neutro ou levemente alcalinos, como solos úmidos e em 

reservatórios, devido a sua capacidade de agregação celular e formação de 

biofilme (Ristow et al, 2008; Trueba et al., 2004). No entanto, as leptospiras 

não resistem ao calor, desidratação e à água salgada (Bharti et al., 2003). 

  A classificação taxonômica das leptospiras está em constante 

revisão, devido aos avanços em biologia molecular. Atualmente, as 

leptospiras estão classificadas na divisão Gracillicutes, classe Scotobacteria, 

ordem Spirochetales e família Leptospiraceae, dividida em três gêneros: 

Leptospira, Leptonema e Turneria. A análise filogenética das espécies de 

Leptospira categoriza-as em quatro grupos quanto à virulência: patogênicas 

(L. borgpetersenii, L. weilii, L. alexanderi, L. santarosai, L. noguchii, L. 

interrogans, L. kirschneri, L. alstoni), saprófitas (não patogênicas), 
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intermediárias (patogenicidade incerta) e as novas espécies (de virulência 

ainda desconhecida) (Paster et al., 1991; Levett, 2008; Slack et al, 2008).  

O gênero Leptospira possui 20 espécies determinadas por 

hibridização de DNA que compartilham homologia de pelo menos 70% do 

DNA e com um máximo de 5% de pares de bases diferentes (Levett, 2008; 

Slack et al, 2008). Novas espécies têm sido determinadas, todas ainda com 

nomeação provisória (Levett, 2008; Slack et al., 2008).  

  O LPS das leptospiras apresenta heterogeneidade antigênica 

nos carboidratos de sua estrutura, entre diversas cepas, que permite 

estabelecer uma relação entre elas (Levett, 2001). Assim, as espécies do 

gênero Leptospira também são classificadas em serovars, pela aglutinação 

de anticorpos do soro contra o LPS da parede celular, através do teste de 

microaglutinação (MAT). Atualmente, existem 268 serovars da L. interrogans 

e mais de 60 serovars da L. biflexa. Muitos serovars são representados por 

uma única cepa de Leptospira. Serovars relacionados antigenicamente são 

reunidos em sorogrupos. A classificação sorológica tem importância para a 

identificação das cepas de leptospiras prevalentes em uma região, para a 

identificação de carreadores e para a composição de painéis de antígenos 

utilizados no diagnóstico sorológico da leptospirose (Levett, 2001). No 

entanto, a classificação em serovars e sorogrupos não fazem parte da 

taxonomia oficial, uma vez que um serovar pode conter diferentes espécies 

de leptospiras ou ainda, bactérias relacionadas geneticamente não 

pertencerem a um mesmo sorogrupo. Ao denominar-se a espécie de 

leptospira de acordo com a taxonomia oficial, em geral, acrescenta-se o 
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nome do serovar, do sorogrupo e da cepa isolada. No Brasil, os serovars 

mais freqüentes causadores de doença humana são copenhageni e 

icterohaemorrhagiae. (Ko et al., 1999; Pereira et al., 2000; Romero et al., 

2003; Romero & Yasuda, 2006). Em São Paulo, o serogrupo mais comum 

determinado pelo método da PCR é o Icterohaemorrhagiae, correspondendo 

a 97,5% de amostras isoladas de pacientes (Romero & Yasuda, 2006) 

  Um grande avanço científico no campo da leptospirose na 

última década, sem dúvida alguma, foi o seqüenciamento do genoma de 

quatro cepas de leptospiras. O genoma da cepa L. interrogans serovar Lai 

foi seqüenciado na China em 2003 (Ren et al., 2003). O Brasil deu 

importante contribuição neste campo, quando a cepa L. interrogans serovar 

Copenhageni FioCruz 120 teve o genoma seqüenciado no Instituto Butantã 

de São Paulo em 2004 (Nascimento et al. 2004a e 2004b). Segui-se o 

sequenciamento do genoma da L. borgpetersenii em 2006 nos EUA (Bulach 

et al., 2006) e o da L. biflexa em 2008 na França (Picardeau et al., 2008). De 

acordo com estes estudos, o genoma da leptospira é composto de dois 

cromossomos: o cromossomo CI de maior tamanho, variando de 4.277.185 

bp a 4.332.241 bp, e o cromossomo CII de menor tamanho, variando de 

350.181 bp a 358.943 bp (Nascimento et al., 2004a e 2004b). A maioria dos 

genes (77% - 81%) que compõem o genoma da Leptospira não possui 

ortólogos nos genomas de outras espiroquetas, indicando um grande 

distanciamento das leptospiras dos demais membros do phylum durante o 

processo evolutivo (Paster et al., 1991; Xue et al., 2009). O estudo dos 

genes que codificam proteínas imunogênicas e virulentas tem sido o eixo 



 

Tese de Doutorado - Amaro Nunes Duarte Neto 

16

principal de diversas pesquisas para a compreensão da patogenia da 

leptospirose e para o desenvolvimento de vacinas.   

 

3.2. Fatores de virulência das leptospiras patogênicas 

 

As leptospiras patogênicas apresentam diversas proteínas de 

superfície, que mediam as interações entre a bactéria com a matriz 

extracelular e com células do hospedeiro: proteínas que permitem adesão e 

invasão à célula hospedeira, proteínas que permitem motilidade no tecido 

conjuntivo, proteínas secretadas como enzimas de degradação (colagenase, 

hemolisinas, fosfolipase e esfingomielinase) e proteínas formadoras de 

poros. Não há nas leptospiras proteínas de secreção do tipo III e tipo IV, 

como as utilizadas por bactérias Gram-negativas para a introdução de 

proteínas nas células hospedeiras (Ko et al., 2009). 

  A produção de proteínas de virulência nas leptospiras é 

extremamente variável, dependente de vários fatores. As cepas patogênicas 

têm maior expressão destas proteínas do que cepas saprófitas, inativadas 

ou atenuadas. Também, as sob condições de temperatura e osmolaridade in 

vivo, a expressão de proteínas de virulência é maior que in vitro (Haake et 

al., 2000; Nally et al., 2001 e Nally et al., 2005; Ristow et al., 2007). Como 

exemplo, Lig A, Qlp42, LipL32, LenA, LenB e Loa 22 estão super-expressas 

durante a infecção, enquanto a LipL36 é apenas expressa em culturas. 

Igualmente, cepas patogênicas cultivadas podem perder a virulência em 
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longo prazo, após vários repiques, por mudanças das moléculas de 

superfície, principalmente a LPS (Faine et al., 1999). No entanto, a 

infectividade das leptospiras não se correlaciona com a perda da virulência, 

uma vez que tanto em modelos in vitro como in vivo, cepas patogênicas 

virulentas e avirulentas infectam células-alvos (polimorfonucleares, 

fibroblastos e células epiteliais) (Haake et al., 1991; Merien et al., 1997; Liu 

et al., 2007 ).  

O LPS da Leptospira é o principal determinante antigênico e 

representa a estrutura onde ocorrem amplas variações entre os diferentes 

serovars. O LPS tem uma composição semelhante ao de outras bactérias 

Gram-negativas, porém com uma atividade endotóxica baixa (Vinh et al., 

1986; Shimizu et al., 1987a e 1987b). O antígeno-O do LPS é codificado 

pelo lócus rfb, onde o 3’-terminal é altamente conservado entre os serovars 

e o 5’-terminal apresenta grandes variações genéticas (Bulach et al., 2000). 

Para colonizar o hospedeiro, após a invasão da barreira 

cutâneo-mucosa, as leptospiras disseminam-se pela corrente sanguínea, 

atingindo os órgãos. Neste momento, ocorre a adesão às células teciduais, 

com disseminação dentro dos tecidos, através de junções intercelulares 

(Haake et al., 1994), e principalmente através de células. Apesar de ser um 

mecanismo ainda pouco conhecido, estudos in vitro demonstraram que 

leptospiras são bactérias intracelulares facultativas, observadas 

ocasionalmente em fagossomas e com capacidade de atravessar 

rapidamente o citoplasma das células (Thomas & Higbie, 1990; Merien et al., 

1997; Barochi et al., 2002; Liu et al., 2007). A colonização intracelular 
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transitória sugere um mecanismo de evasão de leptospiras ao sistema 

imune do hospedeiro.  

Quanto à adesão intercelular de leptospiras, avanços têm sido 

feitos recentemente, com pesquisas desenvolvidas inclusive no Brasil. 

Barbosa et al (2006) demonstraram que a proteína Lsa24, uma adesina da 

membrana externa das leptospiras, codificada pelo gene LIC12906, liga-se 

fortemente à laminina, componente da matriz extracelular. Hauk et al. (2008) 

determinaram que a porção C terminal da LipL32 é reconhecida por 

anticorpos IgM na fase e aguda e na convalescência da doença, e que esta 

porção C terminal  liga-se a componentes da matriz extracelular (colágeno 

tipo IV e fibronectina). A proteína de superfície Lsa63, codificada pelo gene 

LIC10314, liga-se fortemente à laminina e ao colágeno tipo IV. Esta proteína 

é expressa em leptospiras patogênicas e é imunogênica, uma vez que é 

reconhecida por anticorpos no soro de pacientes na convalescência, 

sugerindo que a mesma está envolvida em mecanismos de lesão da 

leptospirose (Vieira et al., 2010). Vários genes (mce, invA, atsE e mviN) da 

L. interrogans são relacionados com adesão e invasão, porém a função das 

proteínas relacionadas a estes genes ainda não é esclarecida (Ren et al., 

2003). 

Algumas proteínas de superfície externa (OMP) são de grande 

interesse para o estudo da patogenia da doença e como alvos de vacinas 

contra a leptospirose. No entanto, há a necessidade de maiores estudos, 

sobretudo os que empregam metodologias de manipulação genética. Entre 
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as OMPs, destacam-se: Loa 22, LipL32, proteínas da família Lig (LigA, LigB 

e LigC) e glicolipoproteínas.  

A Loa22 é altamente expressa na superfície das leptospiras 

durante a infecção, contém peptidoglicanos em sua estrutura, é reconhecida 

por anticorpos do soro de indivíduos com leptospirose aguda e, até o 

momento, o gene que a codifica (loa22) é o único que preenche o postulado 

molecular de Koch. Ristow et al (2007) determinaram a ruptura do gene 

loa22 na cepa de L. interrogans, com perda de virulência em modelo de 

infecção com cobaias. Com a reintrodução deste gene, houve recuperação 

da virulência da cepa. Foi determinado recentemente que a Loa22 tem efeito 

tóxico sobre macrófagos de camundongos (células ANA-1), induzindo 

alterações no metabolismo celular e apoptose (Zhang, 2008a). Também, a 

Loa 22 atua sobre células NRK52E (células de túbulo renal de rato) em 

cultura, produzindo neste efeito citotóxico dose-dependente, com aumento 

da expressão de TLR2, induzindo a produção de NO pela óxido nítrico 

sintetase, além de secreção de MCP-1(Zhang et al., 2010). 

A LipL32 é a mais abundante proteína da superfície externa de 

leptospiras patogênicas, é imunogênica, altamente expressa durante 

infecção aguda e liga-se in vitro à matriz extracelular. No entanto, cepas 

mutantes do gene codificador da LipL32 conservam a capacidade de causar 

doença aguda e colonização (Haake et al., 2000; Haake, 2000). As proteínas 

da família Lig (Leptospiral immunoglobulin-like proteins) são expressas 

apenas em leptospiras patogênicas, são imunogênicas, ligam-se à matriz 

extracelular e mediam a adesão da leptospira à célula hospedeira, porém, 
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mutantes para os genes que codificam estas proteínas mantêm a virulência 

e a capacidade de colonização (Croda et al. 2008). 

Outras proteínas potencialmente virulentas, além das OMPs, 

são alvos de estudos na atualidade, para clarificação da sua interação com o 

hospedeiro e a real importância destas na patogênese da doença. Como 

exemplos: proteínas responsáveis pelos movimentos rotacional e 

translacional das leptospiras, como a codificada pelo gene flaB; a 

hemoxigenase, que é responsável pela degradação do anel tetrapirrólico da 

molécula heme, codificada pelo gene hemO; proteínas metiladas de 

quimiotaxia (como a hemoglobina) e proteínas que são toxinas, como 

proteases, colagenases (Nascimento et al., 2004a). Outras toxinas como a 

hemolisina e a esfingomielinase (Sph2) agem formando poros nas células do 

hospedeiro provocando hemólise, porém ainda é desconhecido o papel 

delas na patogenia da leptospirose com manifestações hemorrágicas graves 

(Lee et al., 2002). A Sph2 além de seu efeito hemolítico em hemácias, 

também exerce efeito citotóxico in vitro sobre linfócitos e macrófagos de 

camundongos, induzindo-os a secretarem IL-6 e IL-1β. Em células hepáticas 

humanas (células L-02), a Sph2 induz, além de citotoxicidade, a apoptose 

celular (Zhang et al., 2008b).  

  Em resumo, no momento, frente à grande redundância de 

proteínas imunogênicas descritas na Leptospira, a grande tarefa é 

determinar qual (ou quais) dentre elas poderia ser considerada a principal 

toxina virulenta, expressa in vivo, e realmente implicada nos mecanismos de 
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patogenicidade da leptospirose, sendo o alvo para o desenvolvimento de 

vacinas.  

 

3.3. Epidemiologia da leptospirose 

  

A leptospirose é transmitida ao homem por meio do contato 

direto com secreções e fluidos corpóreos de animais contaminados, ou por 

meio indireto, através do contato com a água ou o solo contaminado por 

leptospiras (Levett, 2001; Bharti et al., 2003). A Leptospira é mantida no 

ambiente através de animais carreadores que apresentam colonização 

persistente dos túbulos renais proximais, eliminando a bactéria por longos 

períodos sem apresentar sintomas de doença (Faine, 1962). O Rattus 

norvegicus, principal transmissor urbano da leptospirose, pode carrear 

leptospiras nos túbulos renais por mais de sete meses após a infecção 

(Thiermann, 1981). No Brasil, foi demonstrado recentemente que este 

carreador alberga a L. interrogans serovar copenhageni cepa FioCruz L1-

130 por pelo menos quatro meses (Athanazio et al., 2008b). A prevalência 

de um serovar de Leptospira em uma região, causando doença humana, 

depende de vários fatores: a espécie de animal reservatório presente no 

local, as condições climáticas e geográficas do ambiente, a forma de 

ocupação e práticas de agricultura (Barthi et al, 2003). Uma mesma espécie 

de mamífero pode carrear diferentes serovars, dependendo da região 

geográfica do mundo onde é seu habitat (Faine, 1962; Barthi et al., 2003).  
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A leptospirose apresenta larga distribuição no mundo, atingindo 

os cinco continentes. O maior número de casos da doença ocorre nas 

regiões tropicais e subtropicais em desenvolvimento com alto índice 

pluviométrico. Em países temperados desenvolvidos, a leptospirose ocorre 

na forma ocupacional e em surtos associados à prática esportiva em água e 

solos contaminados (Levett, 2001; Barthi et al., 2003; Lingappa et al., 2004; 

Ko et al., 2009).  

A real incidência de leptospirose no mundo não é precisamente 

determinada, seja por falhas nos sistemas públicos de vigilância e 

prevenção, seja pela baixa suspeita clínica de leptospirose devido ao alto 

número de casos subclinicos, e por semelhanças com outras doenças 

infecciosas que ocorrem concomitantemente (por exemplo: dengue) 

(Flannery et al., 2001). De acordo com relatos atuais da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), anualmente são registrados mais de 500.000 

casos de leptospirose grave por ano, com taxa de incidência que varia de 

0,1 - 1 por 100.000 habitantes por ano em áreas de clima temperados a 10-

100 por 100000 habitantes em áreas tropicais úmidas e durante surtos. A 

taxa de mortalidade global excede 10% entre os casos graves (citado em 

Levett, 2001). 

O Brasil é considerado pela comunidade médica mundial, ao 

lado do Peru, Nicarágua, Índia, China, Malásia, Tailândia, Ilhas Unidas e 

outros países asiáticos, como região onde a leptospirose é uma doença 

reemergente, graças ao aumento do número de casos nos últimos anos e 

ocorrência de formas graves como a hemorragia pulmonar. Esta forma é 
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nomeada por alguns autores como LPHS (Leptospirosis associated 

pulmonary haemorrhage syndrom) (Gouveia et al., 2008; Ko et al. 2009), 

SPFL (Severe pulmonary form of leptospirosis) (Nally et al., 2004; Silva et 

al., 2002) ou SPHS (Severe pulmonary haemorrhage syndrom) (Croda et al., 

2009). Neste estudo, utilizaremos a abreviação SPHS para referirmo-nos à 

hemorragia pulmonar da leptospirose.  

A leptospirose é doença de notificação compulsória no Brasil, 

com 35.403 casos registrados entre 1985 a 1997, sendo as regiões sudeste 

e sul as mais afetadas (39,1% e 28,4% dos casos, respectivamente) com 

taxa de mortalidade de 12,5% no período (Fundação Nacional de Saúde, 

MS, 1998). A desigualdade social, o grande número de favelas com más 

condições sanitárias, a superinfestação de ratos e os alagamentos e 

enchentes durante períodos chuvosos compõem o quadro sócio-ambiental 

desequilibrado das grandes cidades brasileiras, que favorece a ocorrência 

de leptospirose na forma endêmica e epidêmica (Ko et al., 1999; Barcellos & 

Sabroza, 2001; Dias et al., 2007). A leptospirose funciona como um alerta 

para a sociedade de que há um colapso da saúde em geral, com ações 

preventivas insuficientes tanto de higiene sanitária como no âmbito médico-

assistencial (Barcellos & Sabroza, 2000; Reis et al., 2008).  

Vários avanços sobre a epidemiologia da leptospirose foram 

feitos no Brasil nos últimos anos, através de estudos baseados em coorte 

populacional, no uso de sistemas georreferenciados, na ficha de notificação 

compulsória e no atestado de óbito, fornecendo novos insights sobre a 
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transmissão da leptospirose, sobre os riscos de adoecimento e sobre a 

apresentação e evolução clínica da doença.  

Estudos recentes efetuados em favela urbana no Brasil 

indicam que a prevenção da leptospirose, deve abranger melhorias sociais 

além de melhorias das condições sanitárias. Em Salvador, onde 6-7% da 

população reside em favelas, uma importante coorte localizada na favela 

Pau-da-lima, tem fornecido dados importantes sobre a epidemiologia da 

leptospirose no Brasil. A soroprevalência nessa comunidade pelo MAT foi de 

15,4% (Reis et al., 2008) e os fatores preditivos associados com a aquisição 

de anticorpos anti-Leptospira foram: ausência de coleta de lixo; morar 

próximo (< de 20m) de esgotos abertos, de acúmulo de lixo sólido e de 

áreas de enchentes; ver ratos (Rattus norvegicus) e criar galinhas no 

peridomicílio; residir na mesma casa de um caso sintomático de 

leptospirose; ser da raça negra; ter baixo nível educacional e ter baixa renda 

familiar (Maciel et al., 2008; Reis et al., 2008). Um dos mais importantes e 

intrigantes resultados encontrados nesta coorte é a presença de um 

“gradiente” sócio-econômico dentro da favela que produz diferenças entre os 

moradores do lugar quanto ao risco de infecção por leptospira: entre os que 

têm uma renda per capita de U$ 1,0/por dia,  o risco de infecção é 11% 

menor que aqueles com uma renda menor (Reis et al., 2008).  

No nosso meio, é comum pacientes com leptospirose não 

referirem exposição ao meio contaminado, favorecendo a baixa suspeita 

clínica da doença e assim, levando ao erro diagnóstico. No Rio de Janeiro, 

durante as epidemias de leptospirose ocorridas após as inundações de 
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1996, apenas 22% de 1.500 casos referiam contato com roedores e 30% 

referiam contato com água de enchentes. Se esta discordância entre os 

eventos (casos de leptospirose versus más condições sanitárias e 

alagamentos) era conseqüente a um viés de informação, do tipo recall 

exposure ou revelava uma mudança real no padrão de exposição ambiental 

nas áreas endêmicas, os estudos do tipo inquérito populacional mostraram-

se falhos em esclarecê-la. O emprego de métodos de geoprocessamento em 

estudos epidemiológicos recentes conduzidos na cidade do Rio de Janeiro 

trouxe luz a esta questão. Casos de leptospirose ocorreram em áreas 

consideradas de “menor risco”, a centenas de metros de distância das áreas 

de enchentes, de favelas e de acúmulo de lixo. No Rio de Janeiro, as favelas 

estão entremeadas em áreas de boas condições sanitárias, ocorrendo um 

contínuo processo enzoótico por meio de ratos e cães que eliminam 

leptospiras para o ambiente por vários meses após as enchentes, 

possibilitando assim, a transmissão da leptospirose para uma população 

susceptível, residente em áreas de melhores condições sociais (Barcellos & 

Sabroza, 2000; Tassinari et al., 2004). Segundo Barcellos & Sabroza (2001), 

áreas distantes até 500 metros de focos de acúmulo de lixo sólido têm uma 

taxa de incidência de leptospirose significativamente aumentada em relação 

à média da cidade do Rio de janeiro. Estes dados sugerem que as medidas 

preventivas para leptospirose, após as inundações e enchentes, devem ser 

ampliadas para além das áreas de “maior risco”, nos grandes centros 

urbanos brasileiros. 
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Estudos recentes, realizados em São Paulo, descrevem o 

panorama da SPHS, na cidade onde se registra o maior número de casos de 

doença de Weil com hemorragia pulmonar maciça. No Estado de São Paulo, 

9.335 casos de leptospirose ocorreram entre 1969 e 1997, representando 

uma área endêmica para a doença, com epidemias durante o verão. A 

maioria dos casos está concentrada na capital (68%), afetando 

principalmente adultos entre 20-39 anos de idade (32,4% dos casos) e do 

sexo masculino (87% dos casos), com incidência média anual de 

0,53/100.000 habitantes e incidência máxima de 1,13 casos/100.000 

habitantes no período (Romero et al., 2003). Dados mais atuais (2004 a 

2006), obtidos a partir da ficha de notificação compulsória da cidade de São 

Paulo, demonstram uma incidência anual de leptospirose de 1,7 a 

2,7/100.000 habitantes, sendo a sexta causa de morte entre as doenças 

notificáveis da capital, com taxa de mortalidade global de 11 a 19%. A 

insuficiência respiratória (com ou sem SPHS) é a causa mortis em 76% dos 

casos fatais de doença de Weil com uma taxa de mortalidade de 46%. Digno 

ressaltar que a necropsia foi responsável pela confirmação de 30% dos 

casos fatais de leptospirose na cidade de São Paulo (Spichler et al., 2007). 

Outros estudos epidemiológicos realizados em São Paulo determinaram os 

fatores associados a um desfecho desfavorável para pacientes 

hospitalizados por leptospirose com insuficiência respiratória e SPHS e 

serão discutidos adiante (Marotto et al., 1999; Spichler et al., 2008). 
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3.4. Patogenia e quadro clínico da leptospirose 

 

A leptospirose humana é uma doença aguda febril de 

apresentação clínica muito variável, desde quadros oligossintomáticos leves 

a quadros mais graves, por vezes fulminantes (Ko et al., 2009). Os casos 

graves de leptospirose (5-15% de todos os casos) podem apresentar 

hepatopatia colestática e insuficiência renal (doença de Weil), hemorragias 

graves como a SPHS, hipotensão grave semelhante ao choque séptico e 

disfunção de múltiplos órgãos (Levett, 2001; Barthi et al., 2003). 

O período de incubação da leptospirose é de sete a quatorze 

dias em média, porém períodos mais curtos podem ocorrer em casos de alta 

carga bacteriana infectante. A média de duração de sintomas antes de 

procurar o hospital é de quatro a dez dias (Panaphut et al., 2003; Raptis et 

al., 2006; Watt et al, 1988). Em São Paulo, foi demonstrado que o tempo 

decorrido entre início dos sintomas e hospitalização pode ser mais curto nos 

casos graves com SPHS (cinco dias entre os com SPHS x seis dias entre os 

sem SPHS) (Spichler et al., 2008).  

Na fase inicial da doença ocorre a leptospiremia, com 

disseminação sistêmica de bactérias para órgãos-alvos, podendo isolar-se 

microorganismos no sangue, humor aquoso e líquido cefalorraquidiano. 

Neste período, pode haver febre baixa, cefaléia e mialgias que se resolvem 

em poucos dias, ou que evoluem para um segundo momento da doença, 
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denominado de “fase imune” da leptospirose, na segunda semana de 

sintomas. Esta fase caracteriza-se por recorrência da febre, pelo 

aparecimento de anticorpos IgM e por manifestações clínicas como 

meningite asséptica, encefalite, neurites, uveíte, plaquetopenia, bloqueio 

cardíaco, nefrite, hepatopatia colestática e hemorragias graves. As 

leptospiras desaparecem da corrente sanguínea, mas podem ser ainda 

recuperadas no humor aquoso, rins e urina (Levett, 2001, Bharti et al., 2003, 

Ko et al., 2009). 

O principal achado patológico na leptospirose é uma lesão 

vascular difusa, responsável pela disfunção de órgãos e pelas 

manifestações clínicas. Estudos de patologia humana e de animais 

experimentais mostraram sangramentos em diversos órgãos, com capilares 

do fígado, baço, rins e pulmões gravemente afetados. De Brito et al.(1979), 

em um estudo clássico sobre a disfunção endotelial na leptospirose, 

demonstraram que cobaias infectadas por L. interrogans apresentam 

inicialmente, edema do endotélio, dilatação do retículo endoplasmático, 

aumento de volume das mitocôndrias e abertura das junções endoteliais, 

levando ao extravasamento de sangue e de células inflamatórias. 

Tardiamente, ocorre necrose tecidual próxima a leptospiras intactas ou 

fragmentadas (De Brito et al, 1979; Yasuda et al., 1986). 

Até o momento, nenhuma toxina específica da Leptospira foi 

caracterizada como a principal causadora da lesão endotelial na 

leptospirose. Sabe-se que o peptidoglicano (PG) da parede celular da 

Leptospira induz ativação do complemento, adesão de células 
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polimorfonucleares às células endoteliais, fagocitose por leucócitos, 

mitogênese em linfócitos e induzem a secreção de TNF-α em PBMC (Cinco 

& Banfi, 1983; Cinco et al., 1996; Dobrina et al., 1995). Recentemente, foi 

demonstrado que a forma recombinante da lipoproteína de membrana 

externa codificada pelo gene LIC10365 induz aumento de expressão das 

moléculas de adesão ICAM-1 e E-selectina em células endoteliais de veias 

do cordão umbilical humano. Esta proteína LIC10365r foi identificada em 

tecidos lesados de animais infectados por L. interrogans, através da 

imunohistoquímica (Vieira et al., 2007). Outra proteína, a Lp95, codificada 

pelo gene LIC12690, é, até o momento, a primeira OMP de leptospiras 

capaz de mediar o processo de adesão das leptospiras patogênicas e ativar 

células de cordão umbilical humano. A Lp95 induz aumento da expressão de 

E-selectina nas células endoteliais e liga-se à laminina e fibronectina da 

matriz extracelular, além de ser expressa nos túbulos renais, na infecção 

experimental (Atzingen et al., 2009). 

No fígado, a Leptospira invade os sinusóides hepáticos, o 

espaço de Disse, os hepatócitos e o espaço entre as células 

parenquimatosas. Ocorrem alterações ultra-estruturais nos hepatócitos e nos 

canículos biliares responsáveis pela destrabeculação, colestase e liberação 

de bilirrubina conjugada para a circulação sistêmica, causando icterícia. A 

necrose de hepatócitos não é significativa, refletindo-se em um aumento 

discreto das transaminases. As células de Kupffer apresentam 

ingurgitamento, com fagocitose de leptospiras e hemácias. Os sinusóides 

estão congestos com hemorragias focais e edema intersticial. Inflamação 
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mononuclear está presente nos espaços porta e no parênquima, em menor 

grau (Arean, 1962; De Brito, 1967; Alves et al., 1992). A apoptose de 

hepatócitos (corpúsculos de Councilman) é descrita em modelo experimental 

de leptospirose de cobaias e foi interpretada como sendo um mecanismo de 

evasão da bactéria (Merien, 1998). A função hepática costumeiramente 

retorna ao normal nos que sobrevivem após a fase aguda da leptospirose 

grave. 

O envolvimento renal na leptospirose é comum e é objeto de 

inúmeros estudos humanos e experimentais, que tentam elucidar a 

fisiopatogenia da lesão renal. No tecido renal ocorre dano funcional vascular 

com hemorragias, edema intersticial, necrose do epitélio tubular, ruptura da 

membrana basal do epitélio e infiltrado inflamatório mononuclear intersticial 

peritubular. Clinicamente, 16 a 40% dos casos têm manifestações clínicas, 

expressando-se pelo aumento da uréia e creatinina séricas e por alterações 

na urina tipo I (proteinúria, piúria estéril, hematúria, cilindros hialinos e 

granulares) (Covic et al., 2003). A uremia é progressiva, responsável por 

grande número de mortes, a menos que o tratamento dialítico seja instituído. 

Uma das peculiaridades da infecção por leptospiras é a indução de 

insuficiência renal não oligúrica, por vezes poliúrica, com hipocalemia e 

aumento da excreção renal de sódio e potássio (Lin et al.,1999; Abdulkader 

et al., 1996). Este quadro é decorrente de alterações na microcirculação e 

nos transportadores renais devido a ação de toxinas da bactéria ou pela 

reação inflamatória local. Na leptospirose, os túbulos proximais são 

preferencialmente afetados, tendo a maior concentração de antígenos 
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bacterianos no tecido renal. No entanto, distúrbios dos transportadores de 

sódio ocorrem ao longo de todo o néfron (Seguro et al., 1990, Yang et al., 

2001, Yang, 2007; Wu et al., 2004). As alterações dos transportadores NHE3 

de sódio dos túbulos proximais, dos co-transportadores NKCC2 no ramo 

ascendente da alça de Henle, da Na+/K+ ATPase são bem caracterizados 

na leptospirose (Younes-Ibrahim et al., 1997; Andrade et al., 2007b). 

Hipocalemia e poliúria são marcadores de bom prognóstico (Seguro et al., 

1990). A oligúria e hipercalemia associam-se a um desfecho pior, pois 

refletem um quadro de necrose tubular aguda subjacente, decorrente de 

progressão de lesão renal por desidratação ou choque. A proporção de 

casos fatais conseqüentes à uremia vem caindo, devido à maior 

disponibilidade do tratamento dialítico, e ao aumento da mortalidade por 

complicações pulmonares (Marotto et al. 1999; Spichler et al., 2008) 

O sistema nervoso central é comumente afetado na 

leptospirose, devido à meningite asséptica linfocítica, que ocorre em 5-24% 

dos casos sintomáticos, geralmente na fase imune da doença (Lecour et al., 

1989; Sasaki et al.,1993). A Leptospira tem sido encontrada no parênquima 

cerebral de ratos, porém não se tem evidência que ocorra o mesmo em 

humanos (Vinetz, 1996). As manifestações clínicas relacionadas ao SNC 

(cefaléia, fotofobia, visão turva, rigidez nucal, alteração do estado mental, 

convulsões e encefalite), ocorrem independentemente da presença de 

uremia, hepatite ou lesão pulmonar (Torre et al., 1994). 

O acometimento ocular mais comum na leptospirose é a 

congestão conjuntival sem exsudação, de caráter auto limitado. Há raros 
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relatos de inflamação do trato uveal como irite, iridociclite, opacidade vítrea, 

papilite, panuveíte bilateral, corioretinite e coroidite, que se manifestam como 

visão turva, fotofobia e dor ocular. Estes sintomas habitualmente são 

observados na fase imune, associados a auto-anticorpos. No entanto, o 

quadro pode se manifestar meses depois (até 18 meses), quando os títulos 

de anticorpos aglutinantes são baixos, o que favorece o subdiagnóstico. Chu 

et al (1998) descreveram casos de manifestações oculares da leptospirose 

na Índia, onde 35% dos casos tiveram PCR positiva para Leptospira no 

humor aquoso, na vigência de microaglutinação e ELISA negativos. Neste 

estudo, 16% dos casos apresentaram lesões vasculares retinianas, devido a 

efeito direto de leptospiras ou por um mecanismo auto-imune (Chu, 1998). 

Anticorpos contra as lipoproteínas LruA e LruB de leptospiras foram 

recentemente detectados no soro de  pacientes com uveíte crônica por 

leptospirose na Índia (Verma et al., 2008). Também, pacientes com uveíte de 

Fuchs e de Behçet apresentaram anticorpos que reagem cruzadamente 

contra as lipoproteínas LruA e LruB, sugerindo um distúrbio auto-imune 

comum entre essas doenças e a uveíte da leptospirose (Verma et al., 2008). 

Queixas músculo-esqueléticas são freqüentes na leptospirose, 

caracterizadas por dores musculares intensas nas panturrilhas com 

rabdomiólise (Solbrig et al., 1987). As biópsias de músculo esquelético 

revelam-se hemorragias focais, aspectos degenerativos e necrose das fibras 

musculares com presença de antígenos de leptospiras demonstrados por 

reação imunohistoquímica (Uip et al., 1992). 
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A trombocitopenia na leptospirose grave ocorre em torno de 

50%-80% dos casos e associa-se com doença mais grave e insuficiência 

renal (Edwards et al., 1986), no entanto não se associa a alta mortalidade, 

mesmo em casos com insuficiência respiratória (Marotto et al., 1999). 

Estudos experimentais mostram evidências conflitantes de coagulação 

intravascular disseminada (CIVD), sendo presente em alguns modelos de 

cães e cobaias (da Silva et al., 1995; Higgins & Coussineau, 1977; Navarro 

& Kociba, 1982) e ausente em outros (Nally et al., 2004; Yang et al., 2006). 

Por muitos anos, a trombocitopenia da leptospirose humana não foi 

associada a CIVD, embora recentemente seja relatada uma incidência de 

50% em 79 casos confirmados da doença na Tailândia. Nesta casuística, 

apenas a plaquetopenia associou-se independentemente a sangramentos 

(Chierakul et al., 2008). 

O principal comprometimento cardíaco da leptospirose é a 

miocardite que se manifesta por arritmias sintomáticas, insuficiência 

cardíaca franca com choque e morte súbita. Alterações no eletrocardiograma 

podem ocorrer em até 68,2%, sendo a fibrilação atrial a mais comum, além 

de alterações de repolarização e bloqueio átrio-ventricular (Sacramento et 

al., 2002). Em vinte necrópsias de casos de leptospirose realizadas em São 

Paulo, De Brito et al. (1987) encontraram uma incidência de 50% de 

miocardite intersticial com acometimento do sistema de condução, 70% de 

arterite de coronárias principais e 57,8% de aortite. Em estudo recente de 

necrópsias realizado em Mumbai, Índia, com 44 casos de leptospirose 

falecidos por insuficiência respiratória, a miocardite intersticial foi encontrada 
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em 100% dos casos, lesões do epicárdio/endocárdio em 39%, dano em 

válvulas cardíacas em 36%, coronarite em 51% e aortite em 56% (Chakurkar 

et al., 2008). 

As manifestações gastrointestinais são comuns na fase aguda 

da leptospirose, variando de dor abdominal, náuseas, vômitos e diarréia a 

hematêmese e hemorragia digestiva grave. Colecistite é rara, e pancreatite 

vem sendo descrita nos últimos anos (Spichler et al., 2005).  

As alterações patológicas pulmonares vêm assumindo grande 

importância nos últimos 20 anos, pelo aumento do número de casos de 

SPHS. Poucos são os estudos de necrópsias ou de investigação da 

patogenia da SPHS, porém este tema tem sido objeto de pesquisas recentes 

no Brasil e em outras regiões do mundo onde a leptospirose é endêmica. 

Um estudo recente sobre necropsias de leptospirose foi realizado por 

Salkade et al (2005) em Mumbai, Índia e descreve 62 casos fatais da 

doença. Em todos os casos, a hemorragia esteve presente em diversos 

órgãos, com hemorragia pulmonar maciça em 77% dos casos, nefrite 

intersticial e/ou necrose tubular aguda em 72% dos casos e miocardite em 

53% dos casos. O envolvimento concomitante renal e pulmonar ocorreu em 

87% dos casos (Salkade et al., 2005). No pulmão da leptospirose, as 

alterações teciduais são predominantemente hemorrágicas, sobrepujando as 

inflamatórias. Ocorre disfunção difusa do endotélio vascular, com lesão 

capilar septal, que leva a hemorragia em focos ou maciça no parênquima 

pulmonar (alvéolos e interstício), brônquios e traquéia (Arean, 1962; 

Nicodemo et al., 1997; De Brito et al., 1979). Os vasos encontram-se 
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ingurgitados, com edema endotelial e com afluxo de leucócitos e plaquetas. 

O edema pulmonar ocorre e pode ser mais pronunciado quando há 

miocardite (Chakurkar et al., 2008). Os alvéolos podem demonstrar dano 

alveolar difuso e membranas hialinas. A troca alveolar deteriora 

progressivamente para insuficiência respiratória que pode piorar a lesão 

vascular e exacerbar a hemorragia. Leptospiras raramente são vistas 

(intactas ou fragmentadas) por meio de colorações de prata e reação de 

imuno-histoquímica. Recentemente, foi demonstrado em cobaias e humanos 

que um possível mecanismo auto-imune está presente na patogênese da 

SPHS, através da deposição linear de imunoglubilina (Nally et al., 2004; 

Croda et al., 2009) e complemento (Yang et al., 2005; Croda et al., 2009) ao 

longo da membrana basal do epitélio pulmonar e no espaço intra-alveolar. É 

possível que a SPHS esteja associada a leptospiremia intensa e grande 

carga de leptospiras no tecido pulmonar, como demonstrado em relato de 

caso de leptospirose grave ocorrido no Peru (Segura et al., 2005). 

Igualmente, Truccolo et al (2001) determinaram, pela PCR semi-quantitativa, 

o limiar crítico para desenvolver doença grave como hemorragia pulmonar e 

morte, que é 10.000 bactérias/ml Porém, esta associação necessita de 

futuros estudos para sua confirmação. 
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3.5. Panorama da síndrome de hemorragia pulmonar grave da 

Leptospirose no Brasil e no mundo 

 

Ao longo das últimas duas décadas, diversos autores vêm 

discutindo uma mudança no padrão de apresentação clínica da leptospirose, 

que chama a atenção da comunidade médica como uma causa importante 

de febre hemorrágica de alta letalidade.  

A hemorragia pulmonar maciça secundária à leptospirose 

(SPHS) foi descrita primeiramente na China em 1965, e posteriormente na 

Coréia em 1984 e 1985 (Park et al., 1989). A SPHS ocorrem durante 

epidemias em áreas endêmicas, não sendo freqüente em países onde a 

leptospirose está associada a doenças ocupacionais como Itália (Ciceroni et 

al., 2000) e Argentina (Vanasco et al., 2008). Na epidemia coreana de 1987, 

a principal causa mortis foi a SPHS, com diversos casos apresentando 

alterações renais discretas, sem necessitar de diálise, mascarando o 

diagnóstico de leptospirose (Park et al., 1989). Desde 1988, a leptospirose é 

responsável por surtos de febres hemorrágicas na Índia. Nas ilhas Andaman 

e Nicobar, a SPHS e a miocardite grave são as principais causa mortis da 

leptospirose nessas regiões (Sehgal et al., 1995; Kuriakose et al., 1997; 

Chakurkar et al., 2008). Em Mumbai, Singh et al (1999) relataram 58 casos 

confirmados de leptospirose com 50% de incidência de SPHS e com 40% de 

hipotensão, sendo 79% dos óbitos ocorridos nas primeiras 24 horas de 
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internação, devido à extrema gravidade dos casos. A mortalidade geral 

nessa casuística foi de 24,2%, porém discrepante, dependendo da presença 

de hemoptise maciça, sendo 42,9% nos casos de SPHS e de 6,7% nos 

pacientes sem a SPHS.  

É, no entanto, a partir do surto de 1995 ocorrido na Nicarágua 

que a leptospirose chamou a atenção da comunidade médica para sua 

forma pulmonar hemorrágica grave, adquirindo grande importância clínica e 

epidemiológica como causa de febre hemorrágica. Neste surto, o fato mais 

intrigante é que houve uma baixa suspeita clínica de leptospirose, pois a 

hemoptise maciça ocorreu sem icterícia e sem insuficiência renal 

concomitantes, levando a fatalidade 40 pacientes (Trevejo et al., 1998; Zaki 

& Shieh, 1996). Insuficiência respiratória fatal por leptospirose também tem 

sido descrita nas Ilhas União, na Austrália, ilhas Seychelles e no Peru 

(Simpson et al., 1998; Slack et al., 2006; Yersin et al., 2000; Segura et al., 

2005). 

No Brasil, uma mudança de padrão clínico da leptospirose 

também vem ocorrendo. Até a década de 1980, poucos casos de SPHS 

foram descritos no país, mas a partir da década de 1990, esta forma de 

apresentação da leptospirose grave é registrada com freqüência em grandes 

cidades brasileiras (Gonçalves et al., 1967). No primeiro surto descrito de 

leptospirose na cidade do Rio de Janeiro em 1967, quatorze casos de 

doença de Weil foram confirmados, dentre os quais dois pacientes 

apresentaram hemoptise discreta e outros dois casos, choque 

cardiovascular. Mais recentemente, Silva et al (2002) descreveram quatro 
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casos de leptospirose com hemoculturas positivas, três dos quais faleceram 

com menos de 48 horas de internação por SPHS e ARDS. Abdulkader et al 

(2000) avaliaram retrospectivamente 110 casos de Leptospirose 

hospitalizados entre 1985 a 1996 em Fortaleza, Ceará, e encontraram uma 

maior freqüência de manifestações pulmonares (dispnéia e crepitantes 

pulmonares, porém sem SPHS) nos últimos anos do período de estudo 

(1995-1996) em relação ao período inicial (1985-1994). Em Salvador, uma 

série de 133 casos ocorridos em 1975 tinha menos de 20% dos pacientes 

com hemoptise, cuja apresentação foi discreta, sem causar insuficiência 

respiratória (Caldas & Sampaio, 1979). A partir de 2003, casos de SPHS são 

registrados em Salvador, porém a insuficiência renal ainda é principal causa 

de mortalidade por leptospirose na cidade (Ko et al., 1999; Gouveia et al., 

2008). No Estado de São Paulo, registra-se o maior número de casos de 

SPHS do país, que surgem progressivamente ao longo dos anos 80, 

ocorrendo principalmente na capital, presente em 72% dos casos graves de 

doença de Weil hospitalizados, com taxa de letalidade global de 17% 

(Nicodemo et al., 1997; Romero et al., 2003; Spichler et al. 2008). Em outros 

estados, a ocorrência de SPHS é discreta. Como um exemplo de contraste 

na apresentação clínica da leptospirose dentro do país, no Rio Grande do 

Norte, 2.180 casos da enfermidade foram notificados entre 1985 e 2005, 

sem ocorrência de doença de Weil com SPHS ou choque (Lacerda et al., 

2008).  
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3.6. Indicadores de mau prognóstico da Leptospirose grave 

 

Os indicadores de mau prognóstico da leptospirose, 

associados de forma independente com desfecho letal, descritos na 

literatura mundial são: idade avançada, hipercalemia, oligúria, aumento da 

creatinina sérica, lesão pulmonar aguda, hemorragia pulmonar, 

hiperbilirrubinemia, hipotensão, arritmias e alteração do estado mental 

(Spichler et al., 2008). Como a ocorrência de leptospirose grave não tem um 

padrão de distribuição geográfica uniforme, os indicadores de gravidade 

devem ser conhecidos para cada região endêmica da doença, o que tem 

sido demonstrado em estudos epidemiológicos atuais no Brasil. 

Em São Paulo, um estudo prospectivo de coorte determinou 

que os fatores associados com óbito hospitalar em pacientes com 

leptospirose e lesão pulmonar aguda, necessitando de ventilação mecânica 

foram: o choque, a creatinina sérica elevada (maior que 265,2 µmol/l) e 

potássio sérico elevado (maior que 4µmol/l) (Marotto et al., 1999). Mais 

recentemente, Spichler et al (2008) determinaram os fatores de risco 

associados com o desfecho letal para todos os casos de leptospirose grave 

ocorridos na grande São Paulo entre 2004 e 2006, através de estudo caso-

controle. Os fatores de risco são: oligúria, plaquetopenia, idade acima de 35 

anos e o envolvimento pulmonar como o mais forte preditor de óbito.  
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Em Salvador, estudos demonstraram que a leptospirose tem 

uma apresentação clínica diferente em relação aos casos de São Paulo, 

com outros fatores de riscos associados com o óbito e SPHS de maior taxa 

de mortalidade. Ko et al (1999) determinaram que idade acima de 37 anos, 

insuficiência renal, insuficiência respiratória e principalmente, alteração do 

estado mental foram os fatores associados independentemente com óbito 

nas epidemias de leptospirose ocorridas nos anos 90 em Salvador. Como 

não há dados da análise de líquor ou de necropsia para esclarecer a 

importância de sintomas neurológicos na mortalidade desses casos, os 

autores sugeriram que as manifestações neurológicas decorreram de lesão 

direta do SNC pela Leptospira, ou como conseqüência das alterações tóxico-

metabólicas da doença grave. Também, o mesmo grupo de pesquisadores 

evidenciou que um diagnóstico errôneo de Dengue protela a procura de 

assistência médica, infringindo ao caso de leptospirose um atraso no 

diagnóstico e na instituição da terapêutica adequada, possivelmente 

comprometendo o desfecho do paciente (Flannery et al., 2001). Sobre a 

SPHS em Salvador, Gouveia et al. (2008) conduziram um estudo 

prospectivo de base hospitalar, com busca ativa de complicações 

respiratórias nos casos de doença de Weil. A SPHS é descrita a partir do 

ano de 2003 com uma alta taxa de letalidade de 74%. Entre os achados 

mais interessantes deste estudo, encontra-se o fato de mulheres terem duas 

vezes maior chance de apresentar a SPHS, de 40% dos casos de SPHS 

apresentarem hemoptise maciça somente após a intubação oro traqueal e 

de haver casos de SPHS sem insuficiência renal (34%) ou sem icterícia 
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(15%) na avaliação médica inicial feita no pronto-socorro (Gouveia et al., 

2008). Esses resultados reforçam as recomendações de manter-se uma alta 

suspeita clínica de leptospirose para casos de doença aguda febril com 

insuficiência respiratória em nosso meio, independente do sexo do paciente 

e mesmo quando não há na admissão hospitalar icterícia, disfunção renal ou 

hemoptise maciça. Também, deve-se considerar leptospirose no diagnóstico 

diferencial com outras doenças hemorrágicas febris (por exemplo, Dengue e 

Hantavirose), uma vez que estas podem apresentar um quadro clínico inicial 

muito semelhante e ocorrerem concomitantemente no mesmo espaço 

geográfico e período sazonal (Flannery et al., 2001; Bharti et al., 2003; Ko et 

al., 2009). 

No Ceará, foi determinado por Daher et al (1999) que apenas a 

oligúria associou-se independentemente com o óbito de casos graves de 

leptospirose ocorridos na região, no período de 1984 a 1996. Após o ano de 

1994, artralgia, desidratação, dispnéia e crepitantes pulmonares foram mais 

freqüentes nesta casuística.  

 

3.7. A resposta imune do hospedeiro na leptospirose 

 

Apesar de a leptospirose ser uma doença infecciosa antiga, 

largamente distribuída no mundo e com taxas de mortalidade crescentes, 

pouco se sabe a respeito da resposta imune específica protetora do 

hospedeiro contra as leptospiras patogênicas. Durante décadas, o 
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conhecimento acerca desta resposta restringia-se apenas à imunidade 

humoral, porém nos últimos anos alguns avanços foram alcançados nos 

campos da imunidade inata e da imunidade adaptativa. 

 

 3.8. Imunidade inata  

 

O primeiro estágio da infecção por leptospiras é caracterizado 

por invasão da barreira cutâneo-mucosa do hospedeiro e após alguns dias, 

disseminação sistêmica encontrando-se leptospiras no sangue e outros 

fluidos corporais. Isto significa que a leptospiras virulentas são capazes de 

evadir às primeiras linhas de defesa do organismo: a atividade do 

complemento e a fagocitose (Walport, 2001). Por um longo período, pouco 

se soube sobre o papel do complemento, neutrófilos e macrófagos na defesa 

ou na patogenia da leptospirose, sendo escassos os estudos in vivo. No 

entanto, progressos foram feitos nos últimos anos. 

 Sabe-se há décadas que a sensibilidade in vitro das 

leptospiras ao soro humano não imune é variável, sendo as cepas saprófitas 

sensíveis e as cepas patogênicas resistentes, sugerindo que leptospiras 

virulentas escapam do principal componente sérico da imunidade inata - o 

complemento (Johnson & Harris, 1967; Anderson & Johnson, 1968; Banfi et 

al., 1982; Cinco & Banfi, 1983). Entretanto, os mecanismos que permitem tal 

resistência só começaram a ser desvendados nos últimos cinco anos. 

Leptospiras patogênicas de resistência alta e intermediária ao soro humano 
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têm a capacidade de aderir inibidores solúveis do complemento à sua 

superfície, por meio de proteínas de membrana, evitando assim a 

opsonização e a formação do complexo de ataque à membrana celular. Meri 

et al. (2005) demonstraram que as cepas com resistência alta e 

intermediária agregam maior quantidade de inibidores da via alternativa do 

complemento (fator H e FHR-1) que as cepas sensíveis. Foi determinado 

que as proteínas de membrana externa das leptospiras LenA (LfhA) (Verma 

et al., 2006), Lsa24 (Barbosa et al., 2006) e LenB (Stevenson et al., 2007) 

ligam-se ao fator H, inibidor do complemento. Mais recentemente, Barbosa 

et al (2009) demonstraram que cepas virulentas de Leptospira isoladas de 

hamsters infectados agregam o C4BP (inibidor da via clássica) à superfície 

externa, prevenindo a clivagem de C4b e a deposição dos elementos finais 

C5 e C9 do complemento.  A proteína LenA vem sendo considerada um alvo 

para o desenvolvimento de vacinas que inibam a sua ligação ao fator H, 

aumentando a suscetibilidade das leptospiras à ação do complemento. A 

figura 1 resume o papel do complemento na leptospirose. 
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Figura 1. A – Cepas saprófitas de Leptospira são suscetíveis à ação do 

componente C3 do complemento, causando destruição de bactérias por formação 

do complexo de ataque à membrana. B – Cepas virulentas de leptospiras evadem à 

ação destrutiva do complemento, pois agregam em sua superfície inibidores da via 

clássica (C4BPA), que inativam C4b, C5 e C9 e da via alternativa (Fator H e FHR-1, 

ancorados pelas proteínas LenA, LenB e Lsa24), que inativam o C3b. Em 

conseqüência, ocorre disseminação do agente no hospedeiro. O complemento está 

envolvido na patogenia de lesões da leptospirose como a SPHS (deposição de C3 

ao longo da membrana alvéolo-capilar pulmonar) e IRA.  
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Quanto aos receptores de imunidade inata, o LPS da 

Leptospira inicia a ativação de células da imunidade por meio do receptor 

Toll-like receptor (TLR), que pode estar envolvido tanto na proteção, quanto 

na patogenia da doença ao ativar uma resposta inflamatória.  Trabalhos 

realizados no início da década passada demonstraram que a ativação de 

células murinas e humanas via TLR pelo LPS de leptospiras é diferente da 

ativação pelo LPS de outras bactérias Gram-negativas. O LPS da Leptospira 

tem uma porção 1-metilfosfato que não é encontrada no lipídeo A de outras 

bactérias, gerando especificidade daquele para o TLR2. Ademais, existe um 

padrão de reconhecimento específico do LPS de leptospiras pelos TLR, 

dependendo da espécie animal. O LPS de leptospiras estimula macrófagos 

de humanos apenas pelo TLR2/TLR1, enquanto que em camundongos a 

ativação ocorre pelo TLR2 e pelo TLR4 (Werts et al., 2001; Nahori et al., 

2005). O lipídeo A do LPS é reconhecido apenas em camundongos, 

exclusivamente pelo TLR4-MD2, não causando ativação de macrófagos 

humanos (Que-Gewirth et al., 2004; Nahori et al., 2005). Esta especificidade 

de reconhecimento traduz-se em diferenças na suscetibilidade à 

leptospirose. O TLR4 é crucial para uma resposta Th1 eficaz contra 

leptospiras nos camundongos, tanto na infecção aguda letal quanto no 

controle da carga bacteriana tecidual na infecção crônica (Viriyakosol et al., 

2006). A LipL32 e outras proteínas de membrana externa de leptospiras, 

ainda não determinadas, são reconhecidas pelos TLRs e estão implicadas 

na patogenia da nefrite intersticial da leptospirose. Estas proteínas ativam o 

TLR2 de células tubulares renais de camundongos, deflagrando a via do 
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NFkβ (com produção de TNFα e iNOS) e a via do MAPK (com secreção de 

MP-1 e MIP-2 para o recrutamento de neutrófilos) (Yang et al., 2006; Hung 

et al, 2006). Também, as OMPs de leptospiras induzem a fosforilação de 

p38 e NFkβ em células da microglia, com produção de citocinas 

inflamatórias e iNOS (Blasi et al., 2007). A Loa22 tem efeito citotóxico sobre 

células renais do túbulo proximal de ratos (células NRK52E) e induz nestas 

inflamações ao ativar e aumentar a expressão o TLR2, com produção 

subseqüente de MCP-1, NOs, IL-1β e IL-6 (Zhang et al., 2010). Concluindo, 

diferentes componentes das leptospiras podem ativar diferentes TLRs em 

diferentes órgãos, para respostas imunes variadas: clareamento da infecção 

ou inflamação intensa com disfunção orgânica.  

Foi determinada recentemente em camundongos a ativação de 

linfócitos B e de linfócitos T por TLR e a resposta inflamatória resultantes por 

Chassin et al (2009). A produção de IgM anti-LPS pelas células B é 

dependente do TLR4, enquanto que a produção de  IFNγ nos rins pelos 

linfócitos T e  a produção de  IFNγ no fígado são dependentes  de TLR2 e 

TLR4. A inflamação linfocítica em órgãos vitais (fígado e rins) nos animais 

Knockout para TLR2 e TLR4 foi independente do MyD88, com morte  dos 

mesmos. Estes dados sugerem que tanto TLR2 quanto TLR4 são essenciais 

no controle da infecção por leptospiras, porém a inflamação deflagrada por 

bactérias virulentas ocorre por vias de sinalização diferentes. 

A figura 2 sintetiza os dados sobre os TLRs na leptospirose. 
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Figura 2. A - A ativação de células mononucleares humanas por lesptospiras 

ocorre pela interação entre o LPS bacteriano com o TLR 2. B – Em camundongos 

existe um sinergismo entre o TLR2 e TLR4 para a ativação celular e para o controle 

da infecção aguda e crônica. O lipídeo A do LPS de leptospiras é reconhecido 

apenas pelo complexo TLR4/MD2 de células de camundongos. C – Nas células 

epiteliais do túbulo renal proximal de camundongos, OMPs de leptospiras interagem 

com o TLR2/TLR1 ativando as vias do NFkβ (com produção final de TNFα e iNOS) 

levando à inflamação. Igualmente, a via da MAPK é ativada (com produção final de 

MCP-1 e MIP-2) levando ao recrutamento de leucócitos. 
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A proteína ST2 é um modulador dos TLRs e apresenta duas 

formas: a forma ancorada na membrana de células como fibroblastos, 

mastócitos, macrófagos e células Th2 e a forma solúvel, que atenua a 

sinalização via TLR4 e IL1r, induzindo à produção de citocinas 

antiinflamatórias, diminuindo a inflamação. Recentemente, foi determinado 

que a ST2 na forma solúvel está em níveis aumentados em casos graves de 

leptospirose, associando-se com hemorragias graves e maior mortalidade 

(Wagenaar et al., 2009). Interessantemente, o sangue total e PBMC destes 

pacientes com leptospirose não produziram in vitro ST2, quando estimulados 

com leptospiras virulentas vivas, sugerindo que a elevação sérica dessa 

proteína provém de células como endotélio e fibroblastos em tecidos 

lesionados. 

As células Natural killer (células NK) exibem grande atividade 

bactericida contra bactérias Gram-positivas/negativas através de um 

mecanismo citotóxico lítico mediado por perforinas e pela produção de IFNγ. 

As interações entre leptospiras e células NK ainda são pouco conhecidas. 

Até o momento, sabe-se que a administração de FTS (Serum Thymic Factor) 

protege gerbilos da nefrite letal por leptospiras, devido a um aumento na 

atividade de células NK (Yukawa et al., 1994). Também, a cultura de PBMC 

de indivíduos sadios prolifera após estímulo com alta carga de L. interrogans 

virulenta graças às células TCD4+, células T γδ+ e células NK produtoras de 

IFNγ (Klimpel, 2003). Estudo recente de De Fost et al (2007) desenvolvido 

em pacientes com leptospirose mostrou que os níveis plasmáticos de 
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granzima B, IP-10 e Mig estão elevados, refletindo uma ativação dos 

linfócitos citotóxicos (células Natural Killer-NK e células T citotóxicas) a qual 

ocorre na fase precoce da resposta do hospedeiro. Mais estudos in vitro e in 

vivo são necessários para avaliar o papel de células citotóxicas e granzimas 

na patogênese e na mortalidade da leptospirose humana grave. A figura 3 

demonstra os achados de literatura sobre células NK na leptospirose. 
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Figura 3. A - O hormônio FTS (Serum Thymic Factor) aumenta a citotoxicidade de 
células NK, quando administrado intraperitonealmente em gerbilos, protegendo-os 
da nefrite intersticial. B – Leptospiras virulentas estimulam a proliferação em cultura 
de células NK de PBMC humano e bovino. C – Pacientes com leptospirose têm 
níveis séricos de Granzima B, IP-10 e Mig aumentados na fase aguda da doença, 
refletindo um aumento da atividade citotóxica de células NK e TCD8+. 
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Quanto aos neutrófilos, estes não parecem ser um fator de 

defesa importante contra leptospiras patogênicas em indivíduos não imunes. 

Experimentos de Wang et al (1984) demonstraram que leptospiras virulentas 

quando incubadas com neutrófilos humanos podem aderir às células, mas 

não sofrem fagocitose, sobrevivendo no meio de cultura. A adesão de 

neutrófilos às células endoteliais foi avaliada em estudo realizado por 

Dobrina et al (1995). Os autores verificaram que estas células aderem ao 

endotélio vascular do cordão umbilical humano após adição de leptospiras 

ao meio de cultura, de forma dose-dependente e influenciada pelo 

peptidoglicano da parede celular da bactéria. A adesão é inibida pela adição 

de polimixina B e pode ser prevenida por anticorpos monoclonais contra o 

complexo CD11/CD18 e contra ELAM-1 expressos no endotélio. Esse 

estudo aponta para a participação dos neutrófilos na patogenia das 

alterações vasculares da leptospirose, porém sua ação direta sobre as 

células endoteliais não foi ainda demonstrado.  

A adesão e a invasão celular por leptospiras são propriedades 

inerentes às cepas virulentas, ausentes na L. biflexa. Em macrófagos, esses 

mecanismos de virulência foram primeiramente demonstradas por Merien et 

al. (1997), utilizando técnicas de imunofluorescência. A fagocitose e 

destruição de leptospiras por macrófagos não são mecanismos de defesa 

eficientes no início da infecção em indivíduos não imunes, ocorrendo 

somente na presença de anticorpos específicos opsonisantes (Tu et al., 

1982; Wang et al., 1984) e apenas após longo período de contato entre as 
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células (após duas horas) (Cinco et al., 1981). Recentemente, Li et al. 

(2007), por meio de coloração de prata e microscopia eletrônica, 

demonstraram que cepas altamente virulentas de L. interrogans aderem aos 

macrófagos e fibroblastos, pela porção terminal,  levando à fagocitose. Em 

seguida, essas células sofrem apoptose e, principalmente, necrose. Em uma 

segunda investigação, Li et al. (2010) observaram que após invasão de 

macrófagos, o destino citoplasmático de leptospiras virulentas diferiu entre 

humanos e camundongos. Em macrófagos murinos, as leptospiras 

encontraram-se em fagossomas co-localizados com o LAMP-1, com morte 

das bactérias por hidrolases. No homem, as leptospiras estão livres no 

citosol e não se localizam com o LAMP-1, ocorrendo aumento progressivo 

do número de bactérias intracelulares e de apoptose celular proporcional ao 

tempo de contato no meio de cultura. Estes dados sobre a ação fagocítica 

de macrófagos explicam, em parte, a suscetibilidade ou resistência à 

infecção pela Leptospira entre diferentes hospedeiros e que a apoptose de 

macrófagos pode ser um mecanismo de evasão de cepas virulentas de 

leptospiras ao sistema imune humano. 

 Sobre a função das células dendríticas (CD) na leptospirose, 

foi realizado recentemente um estudo por Gaudart et al (2008), no qual a 

adesão da Leptospira interrogans com a CD in vitro ocorre através do 

receptor DC-SIGN, um receptor lecitina tipo-C, que reconhece antígenos de 

carboidratos ricos em manose e fucose na superfície celular de vários 

patógenos, entre eles leptospiras. Esta interação é serovar dependente e 

ocorre tanto com leptospiras íntegras, quanto com os seus antígenos 
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secretados, resultando em maturação da CD, com grande produção de 

citocinas do perfil Th1 (TNFα e IL-12p70) e pouca produção de IL-10. Os 

prováveis receptores de membrana celular envolvidos na ativação da CD já 

foram estudados em células mononucleares do sangue periférico de casos 

humanos e em modelos experimentais de leptospirose, sendo verificado que 

os TLR2 e TLR4 participam da ativação dessas células (Netea et al., 2004; 

Werts et al., 2001; Nahori et al., 2005; Viryakosol et al., 2006). Entretanto, 

ainda não foi demonstrado o intercâmbio (cross-talk) entre as vias de 

sinalização dos DC-SIGN e TLRs durante a sensibilização e reconhecimento 

de leptospiras pelas CD como nos moldes evidenciados por Van Kooyk & 

Geijtenbeek (2003), para bactérias Gram-negativas. A figura 4 esquematiza 

as funções de macrófagos e células dendríticas na leptospirose. 
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Figura 4. A – Leptospiras virulentas aderem e invadem macrófagos do hospedeiro. 

Em camundongos resistentes as leptospiras sofrem a ação de hidrolases nos 

fagossomas co-localizados com o LAMP-1. Células J774A1 em cultura, após 

contato com alta carga de leptospiras sofrem necrose e apoptose por ativação da 

via FADD/caspase-8/caspase-6/ caspase-3, com clivagem de PARP e laminina A e 

C. B – Em macrófagos humanos, leptospiras virulentas, após a adesão e invasão, 

são encontradas livres no citosol e no núcleo da célula sem associar-se a 

fagossomas, induzindo a morte celular por necrose ou apoptose. C – Leptospiras 

virulentas interagem com células dendríticas via receptor DC-SIGN, levando à 

ativação celular com produção de citocinas Th1 (IL-12 e TNF-α). 
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3.9. Complexo de histocompatibilidade e leptospirose 

 

Os estudos que avaliam o papel do MHC na leptospirose 

humana e experimental são recentes. Sabia-se que leptospiras 

encontravam-se no interior de macrófagos, degradadas, sugerindo que 

ocorria o processamento de antígenos da bactéria pelo MHC II (Zaki et al, 

1998). A primeira associação entre leptospirose e HLA vem de um estudo 

epidemiológico, sobre o surto da doença ocorrido em um lago de Springfield, 

EUA, durante provas de triatlo em 1998. Os triatletas positivos para o HLA-

DQ6 tiveram um risco aumentado para leptospirose confirmada, em 

comparação com aqueles negativos. O risco de infecção foi ainda maior 

entre os atletas DQ6 positivos que ingeriram água contaminada do lago (OR 

= 8,96, P  0,001). Não foram achados entre os casos polimorfismos para 

os alelos de TNF-α. Este estudo tem grande importância, pois é o primeiro 

relato de suscetibilidade associada a fatores genéticos na leptospirose, 

predispondo à doença sintomática, como também é o primeiro relato na 

literatura médica onde a associação de um fator ambiental com um fator 

genético afeta a aquisição de uma doença infecciosa (Lingappa et al., 2004).  

Nos Açores, Portugal, mutações de alelos foram demonstradas 

em 64 casos de leptospirose humana (Fialho et al., 2009). No HLA classe I o 

haplótipo A*01-B*08-CW*07 e polimorfismo de um nucleotídeo nos genes da 

IL-4 e IL-4α tiveram uma freqüência maior nos casos de leptopirose que em 
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relação aos controles. Não houve associação do HLA classe II e dos genes 

KIR (Killer-cell immunoglobulin-like receptors). Provavelmente, estas 

mutações predispõem à leptospirose, pois o haplótipo A*01-B*08-CW*07 

está associado com níveis baixos de IgG2, que é o principal anticorpo anti-

LPS, com maior poder de opsonização e indução de fagocitose. Como 

discutido anteriormente, no gado efetivamente vacinado para o serovar 

Hardjo, a imunoproteção foi associada com anticorpos IgG2 induzidos por 

uma resposta Th1, através do IFNγ (Naimanet al., 2001 e 2002). 

Quanto aos antígenos imunogênicos específicos de leptospiras 

reativos com moléculas de HLA, foi determinado recentemente por Guo et al 

( 2010) que a molécula HLA-A*0201 de células TCD8+ citotóxicas de 

camundongos e pacientes com leptospirose moderada reagem com o 

epítopo LigA305-313. Esse dado, reitera a importância das células TCD8+ na 

imunidade anti-leptospiras, como previamente demonstrado por Pereira et al 

(1998).  

Ainda não se sabe quanto à participação do MHC II na 

intensidade da resposta inflamatória da leptospirose humana. No entanto, 

um estudo experimental recente demonstrou que porcos infectados com L. 

interrogans virulenta têm uma expressão aumentada de MHCII em linfócitos 

e histiócitos presentes no infiltrado das lesões renais. Também, o MHCII 

apresentou uma expressão aumentada no epitélio tubular em regeneração, 

sugerindo um papel no controle da colonização bacteriana, após a fase 

aguda da infecção (Radaelli et al., 2009). 
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Não há dados ainda sobre o papel do HLA na leptospirose com 

SPHS e choque, e há muito a esclarecer sobre o papel do MHCII na 

imunidade e na patogenia da doença. 

 

3.10. Imunidade humoral na Leptospirose 

 

Anticorpos aglutinantes e opsonizantes são importantes para a 

concretização da resposta imune contra microorganismos extracelulares. 

Dessa forma, os primeiros estudos da imunidade do hospedeiro anti-

Leptospira, realizados nas décadas de 70 e 80, enfocavam a imunidade 

humoral e o papel dos anticorpos anti-LPS como os principais efetores 

dessa resposta. No entanto, este paradigma vem sendo revisto nos últimos 

anos, por meio de estudos que evidenciam a importância de células da 

imunidade celular para a indução e manutenção da resposta humoral 

(Naiman et al., 2001 e 2002).  

Os anticorpos anti-LPS de leptospiras são opsonisantes, 

aglutinantes e a transferência destes confere proteção passiva na infecção 

experimental por leptospiras (Adler & Faine, 1976 e 1977). No homem, 

anticorpos tipo IgM aparecem a partir do terceiro dia de sintomas, anticorpos 

IgA a partir do quinto ao nono dia e anticorpos IgG a partir da segunda 

semana dos sintomas (Adler, 1978). A imunidade humoral anti-leptospira é 

serovar específica (Adler & Faine, 1977). Ainda não está determinado se 
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anticorpos contra outros antígenos da leptospira, como as proteínas Loa22, 

LipL32 e proteínas da família Lig, conferem proteção contra a infecção. 

Em estudos pioneiros da imunidade anti-Leptospira, Adler e 

Faine (1976, 1977 e 1978) demonstraram que a resposta humoral é 

essencial em experimentos com camundongos, e uma vez suprimindo as 

células B (com ciclofosfamida administrada antes da infecção) a produção 

de anticorpos não se forma, tornando-os suscetíveis. Por outro lado, animais 

tratados com imunossupressores são protegidos da doença letal ao 

receberem esplenócitos ou anticorpos específicos. 

É possível que a imunidade humoral também esteja envolvida 

na imunopatogenia da leptospirose. Assim sendo, Abdulkader et al. (2002) 

encontraram em pacientes com leptospirose grave uma resposta de 

anticorpos  IgG intensa (títulos acima de > 1:400), duradoura (acima de 9 

meses) e de maior avidez ao antígeno LPS. Esses pacientes tiveram febre 

mais prolongada e maior freqüência de envolvimento renal e pulmonar 

(porém sem SPHS) que aqueles com baixos títulos do anticorpo. Apesar de 

não se saber qual o subtipo de IgG envolvido nestes casos graves, uma 

maior avidez de anticorpos IgG sugeriu reinfecção, a qual seria responsável 

por uma resposta humoral intensa, inclusive com possível produção de auto- 

anticorpos. Esta hipótese é uma pergunta chave, ainda sem resposta, cuja 

solução é importante para o entendimento não só dos mecanismos de lesão 

da doença, mas também para a epidemiologia e história natural da 

leptospirose grave, principalmente em áreas endêmicas, onde populações 

sofrem periódicas exposições ao agente no meio contaminado. A coorte de 
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leptospirose, conduzida na favela Pau-da-Lima em Salvador, Bahia, tem 

como um dos objetivos responder esta questão (se casos graves estão 

associados ou não à reinfecção) através de inquéritos sorológicos periódicos 

(Maciel et al., 2008).  

A ocorrência de auto-anticorpos tem sido relatada na literatura 

da leptospirose por diversos autores. Como em outras infecções por 

espiroquetas, na leptospirose ocorre a produção de anticorpos 

anticardiolipina que reagem contra o endotélio vascular e outras membranas 

celulares, produzindo efeitos patológicos diretos. Rugman et al (1991) 

demonstraram que dentre 16 pacientes com leptospirose, 8 apresentavam 

altos títulos de IgG-anticardiolipina, associados a complicações como 

sufusão conjuntival, bloqueio cardíaco, miocardite, convulsões, miosite, 

insuficiência renal e hepatite, coincidindo com a chamada “fase imune” da 

doença. Santiago et al. (2001) demonstraram uma ocorrência de 23% de IgG 

anti-fosfolípide e 10% de IgM anti-fosfolípide durante a fase aguda da 

Leptospirose. Ainda não se sabe como estes anticorpos surgem na 

leptospirose, como também não há estudos específicos que investiguem o 

papel destes anticorpos na patogenia desta doença. Possíveis hipóteses 

seriam: a bactéria causaria injúria vascular direta com exposição de 

antígenos ou ocorreriam mudanças na conformação dos fosfolipídeos 

hexagonais da superfície celular do agente, induzindo aumento de 

anticorpos anti-cardiolipina (Hugman et al. 1991). Outras associações entre 

lesões de órgãos e auto-aticorpos na leptospirose são a uveíte, com os 

anticorpos anti-LruA e anti-LruB (Verma et al., 2008) e a SPHS, pela 
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deposição de anticorpos IgG ao longo da membrana alveolar pulmonar 

(Nally et al., 2005; Croda et al, 2009). A figura 5 sintetiza o papel da 

imunidade humoral na imunidade e na patogenia da leptospirose. 
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Figura 5. A – Anticorpos aglutinantes opsonizam leptospiras, facilitando a 
fagocitose de macrófagos em hospedeiros imunes. B – Uma resposta 
humoral intensa com títulos de IgG > 1/800 e de alta avidez associa-se com  
doença de Weil com acometimento pulmonar e sugere reinfecção. C – Auto-
anticorpos são detectados na leptospirose: anticorpos anticardiolipina, 
antifosfolípides e anti-trato uveal. Depósito de IgG é encontrado ao longo da 
membrana alvéolo-capilar pulmonar, sugerindo que anticorpos mediam um 
mecanismo auto-imune na SPHS. D – Camundongos tornam-se suscetíveis 
à infecção por leptospiras após a quimioablação de células B por 
ciclofosfamida, com ausência de produção de anticorpos específicos. 
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3.11. Citocinas e imunidade celular adaptativa na leptospirose 

 

Estudos realizados na última década trouxeram luz à 

importância da imunidade celular na leptospirose. Entretanto, o papel da 

resposta celular adquirida na defesa do hospedeiro, como também na 

patogenia das lesões de órgãos, ainda não é totalmente compreendido. 

Os poucos estudos que avaliam o papel de células adaptativas 

e citocinas na imunidade anti-Leptospira sinalizam para o fato de uma 

resposta Th1 ser ativada na fase precoce de um estímulo com leptospiras (in 

vitro ou em modelos experimentais), produzindo uma resposta inflamatória. 

Os componentes das leptospiras que estimulam a resposta pró-inflamatória 

ainda não foram totalmente investigados. No entanto, sabe-se que a 

glicoproteína (GLP) de membrana externa de L. interrogans Copenhageni 

virulenta, ao estimular de forma dose-dependente a cultura de PBMC 

humano, induz aumento da expressão de CD69 em monócitos e linfócitos, 

aumento de expressão de HLA-DR em monócitos, e secreção aumentada de 

IL-6, TNFα (precocemente) e IL-10 (tardiamente) (Diament et al., 2002; 

Dorigatti et al., 2005). A LipL32 induz nas células do epitélio renal a ativação 

do NFkB com secreção de  TNFα, MCP-1 e óxido nítrico, indicando  que a 

resposta Th1 está envolvida na nefrite túbulo-intersticial da leptospirose 

(Yang et al., 2002, 2006 e 2007). Ainda falta demonstrar o tipo de resposta 

inflamatória (células e citocinas envolvidas) induzido por novas proteínas de 
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membrana externa, como a Loa22 e outras, o que constitui uma questão 

fundamental para o desenvolvimento de novas vacinas para prevenir a 

leptospirose.   

Sobre a cinética de citocinas na leptospirose, foi demonstrado 

em modelo de hamsters por Vernel-Pauillac & Merien (2006), que as células 

mononucleares do sangue periférico dos animais infectados secretam 

citocinas pró-inflamatória (TNFα) e do perfil Th1 (IL-12) na primeira hora 

pós-infecção, predominando até o quarto dia pós infecção, enquanto que o 

perfil Th2 aparece mais tardiamente, após 24horas da infecção. Neste 

modelo houve infecção grave, que mimetiza a leptospirose de humanos com 

icterícia, hemorragias, hepatopatia e nefrite. Outros grupos de pesquisa 

confirmam este achado em que a resposta Th1 é precoce e a Th2 tardia, 

através de modelos de nefrite intersticial e hemorragia pulmonar em 

hamsteres por leptospirose. No tecido renal, a expressão de RNAm é 

aumentada para TNFα, TGFβ e IP-10 (fator quimiotáxico para linfócitos) 

desde o terceiro dia pós infecção, enquanto que o aumento da expressão de 

IL-10 ocorre mais tardiamente, a partir do quinto dia do experimento 

(Lowanitchapat, 2009). No pulmão de hamsteres infectados com L. 

interrogans, Marinho et al. (2009) demonstraram que a hemorragia pulmonar 

maciça acompanha-se de alta expressão gênica (RNAm) in situ de TNFα 

(pico precoce), IL-10 (aumentada  até o 28 dia de experimento) e eNOS.  

Os estudos avaliando a importância das citocinas Th1 no 

controle de lesões/cura ou na patogênese de lesões ainda são escassos, 

tanto em humanos quanto na leptospirose experimental. Do ponto de vista 
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da proteção da resposta Th1, existem algumas evidências. Alguns estudos 

em gado bovino vacinado para leptospirose trouxeram à tona nos últimos 

anos a importância da imunidade celular tipo Th1, para a manutenção da 

resposta humoral eficaz anti-leptospiras. As PBMC obtidas do gado 

imunizado com vacina com cepa monovalente de L. borgpetersenii serovar 

Hardjo, quando estimuladas por leptospiras, produzem uma potente resposta 

Th1, com grande produção de IFN-γ secretado principalmente por células 

Tγδ e por células TCD4+ (Naiman et al., 2001 e 2002). Essa resposta Th1 

com produção de IFN-γ leva a produção anticorpos IgG1 de maior poder de 

opsonização e fagocitose de bactérias (Delves & Roitt, 2000a e 2000b). A 

produção de IFNγ parece ser dependente de IL-12p40, como demonstrado 

em sangue total humano, após estímulo com leptospiras inativadas por De 

Fost et al (2003). 

É possível que existam efeitos redundantes entre diferentes 

citocinas para o controle da infecção por leptospiras. Em um estudo atual, 

demonstrou-se que camundongos C57BL/6 knockouts para TNFα, IFNγ e IL-

4 ao serem infectados por leptospira patogênica, a mortalidade destes não é 

diferente dos animais controles, sugerindo que a deficiência individual de 

cada uma dessas citocinas, neste modelo, não influencia a mortalidade. No 

entanto, a deficiência de TNFα em camundongos neste experimento leva a 

uma lesão renal mais acentuada durante a convalescência, indicando que 

essa citocina é essencial no controle da lesão renal da leptospirose 

(Athanazio et al., 2008). Ainda são necessárias mais pesquisas para 
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determinar as citocinas essenciais envolvidas na patogenia e cura da 

leptospirose grave, humana e experimental. 

Como contraste, uma resposta Th1 também pode ser deletéria 

quando em excesso. À semelhança do que ocorre no choque séptico 

causado por bactérias Gram-positivas/-negativas, altos níveis séricos de 

TNFα em pacientes com leptospirose grave correlacionam-se com 

insuficiência renal e maior mortalidade (Estavoyer et al., 1991; Tajiki & 

Salomão, 1996). No entanto, uma relação IL-10/TNFα alta correlaciona-se 

com um melhor prognóstico na leptospirose humana, refletindo uma 

resposta inflamatória menos exacerbada, com menor comprometimento 

renal e pulmonar (Tajiki et al., 1996). Esses resultados sugerem que deve 

existir um fino equilíbrio entre a resposta Th1 e Th2 para a manutenção da 

fisiologia do hospedeiro infectado.  

No tocante à resposta Th2, essa é tardia na leptospirose 

experimental, prevalecendo nos momentos finais dos experimentos (Verneil-

Pauillac & Merien, 2006; Lowanitchpat et al., 2009; Marinho et al., 2009). A 

resposta Th2 associa-se também com insuficiência renal, devido a um 

aumento da síntese de matriz extracelular, como demonstrado por Tian et al 

(2006) em que a L. santorosai serovar Shemani induz a um aumento do 

TGFβ, colágeno tipo I e IV nos túbulos renais proximais.  

As vias de sinalização para a produção de citocinas nas células 

mononucleares, o papel de polimorfismos genéticos para receptores da 

imunidade inata e para genes determinantes de citocinas ainda não estão 
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totalmente esclarecidos na leptospirose, principalmente em casos graves. 

No surto de Leptospirose em Springfield, EUA polimorfismos em alelos de 

TNFα não foram encontrados entre os atletas que adoeceram (Lingappa et 

al., 2004). Na nefrite intersticial de camundongo, células tubulares renais 

interagem via TLR2/1 com OMPs e LipL32 de leptospiras, levando à 

ativação das vias do NFkβ e da MAPK quinases, com produção 

subseqüente de TNFα, iNOS e quimiocinas (Yang et al., 2002 e 2006; Hung 

et al, 2006). A melhor caracterização dessa resposta do hospedeiro pode 

fornecer ferramentas para o entendimento da resistência à infecção em 

animais carreadores e da susceptibilidade à infecção em humanos.  

Quanto às células imunes, pouco se sabe sobre as que são 

reais efetoras da resposta imune protetora ou as que são envolvidas na 

patogenia de lesões. Como foi abordado anteriormente, macrófagos e 

neutrófilos são ativos contra cepas virulentas somente na presença de 

anticorpos no soro e células NK parecem exercer citotoxicidade contra 

leptospiras na fase inicial da doença humana (De Fost et al., 2007). Através 

dos estudos de vacinas em gado bovino, células Tγδ+ produtoras de IFNγ 

também podem ser candidatas a efetoras na imunidade anti-Leptospira 

(Naiman et al., 2001 e 2002). Em estudo ex-vivo com PBMC de voluntários 

normais, as células Tγδ+ respondem ao estímulo com leptospiras vivas. A 

cultura de PBMC humanas prolifera graças às células Tαβ (com baixa carga 

de leptospiras) e células Tγδ (com alta carga de leptospiras), produzindo 

TNFα e IFN-γ. Interessante notar que as células Tγδ reconhecem leptospiras 

sem processamento de antígenos ou sem células apresentadoras de 
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antígenos, sugerindo que antígenos da bactéria agem como superantígenos 

(Klimpel et al., 2001). Estudos com PBMC humano e um relato de caso de 

leptospirose humano, demonstram expansão de células Tγδ+ frente ao 

estímulo ou infecção por leptospiras. Ocorreu em um caso, com recuperação 

da contagem de linfócitos na convalescência e novo aumento destas células 

na recidiva dos sintomas (Barry et al., 2006). 

Quanto às células T helper e T citotóxicas, poucos estudos são 

disponíveis os quais as apontam como essenciais no controle da infecção, 

prevenindo lesões e que a disfunção dessas células está associada a 

quadros mais graves. O comportamento dos subtipos de linfócitos na 

leptospirose grave foi primeiramente avaliado por Kanashiro-Yamashiro et al 

(1991). A cultura de PBMC de pacientes com leptospirose grave (porém sem 

SPHS) apresentou alto número de células B, mas baixo número e pouca 

proliferação de células TCD3+ e TCD4+. Os autores verificaram que essa 

disfunção das células T é revertida durante a convalescência e que o soro 

de pacientes com leptospirose exerce um efeito inibitório na cultura de 

células de indivíduos sadios. Em estudo efetuado por Pereira et al. (1998) 

demonstrou-se que camundongos neonatos e jovens infectados com cepa 

de L. interrogans virulenta apresentavam lesões histológicas mais graves 

nos rins e pulmões, após tratamento com anticorpos monoclonais anti- CD4+ 

e/ou anti-CD8+. Recentemente, foi determinado que há células TCD8+ 

citotóxica específicas contra o epítopo LigA305-313 em pacientes com 

leptospirose (Guo et al., 2010) .  
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Quanto à função de células TCD4+, células TCD8+ e células T 

regulatórias na leptospirose com SPHS, não se encontram dados 

disponíveis na literatura nacional e inglesa, até o momento.  

A resposta imune celular de memória na leptospirose foi 

estudada até o momento por Tuero et al. (2010) em cultura de PBMC de 

casos provenientes de favela do Peru, que se recuperaram da doença. 

Nesta pesquisa, não se encontrou resposta das PBMC após estímulo com 

um pool antígenos específicos de leptospiras virulentas como a LipL32 e 

OMPs. Também, o estímulo com diferentes cepas de leptospiras induziu 

resultados semelhantes entre ex-pacientes e controles (proliferação, 

expansão de células Tαβ+ e Tγδ+ e produção de TNFα e IFNγ), com 

exceção da produção de IL-10, que foi menor nos ex-casos de leptospirose.  

Os autores comentaram que a estimulação, proliferação e ativação de 

PBMC semelhante entre casos e controles e a falta de especificidade da 

resposta de ex-pacientes com antígenos específicos sugerem o efeito de 

superantígenos presentes nas leptospiras, ainda não conhecidos. A figura 6 

demonstra o papel da imunidade celular na leptospirose. 
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Figura 6. A resposta imune anti-Leptospira é do tipo Th1. A – Camundongos 
knockouts para TNF-α têm nefrite intersticial mais intensa que os controles, 
indicando que esta citocina é essencial para o controle de lesões. B – In vitro, 
células mononucleares em contato com leptospiras ou com seus antígenos 
produzem citocinas Th1. A cultura de PBMC de bovinos vacinados, em contato com 
leptospiras virulentas, apresenta uma resposta proliferativa às custas de células T 
CD4+, Tγδ+ e NK, com grande produção de INFγ. As PBMC em cultura de 
indivíduos sadios proliferam com a adição de GLP e leptospiras. GLP induz 
aumento da expressão de HLA-DQ6 e secreção de IL-6, TNFα, IFN-γ, IL-12p40. 
Leptospiras intactas induzem proliferação de T CD4+, Tγδ+, Tαβ+ e NK produtoras 
de IFNγ. C – Pacientes com altos níveis séricos de TNF-α e NO têm maior 
morbidade e mortalidade que aqueles com níveis baixos, refletindo uma resposta 
inflamatória exacerbada. D - Disfunção de células da imunidade adaptativa associa-
se a lesões graves na leptospirose. Em humanos, casos graves têm diminuição do 
número e da resposta proliferativa de células T CD4+, com recuperação destes 
parâmetros na convalescência. Em camundongos, a quimioablação de células T 
CD4+ e/ou T CD8+ associa-se a lesões pulmonares e renais mais graves.  
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3.12. A apoptose na leptospirose 

Até o momento a apoptose na patogenia da leptospirose foi 

avaliada em poucos estudos experimentais e in vitro, permanecendo ainda 

desconhecido o real papel deste mecanismo de morte celular na patogenia 

da leptospirose humana grave. No entanto, a apoptose parece ser uma linha 

de interesse para alguns grupos de pesquisa, principalmente em 

macrófagos. 

Merien et al. (1997) descreveram primeiramente a apoptose na 

leptospirose, ao demonstrar que cobaias infectadas por L. interrogans 

virulenta apresentam significativa apoptose de hepatócitos, aferida pela 

técnica de TUNEL. A apoptose ocorreu principalmente após 48 horas de 

infecção, numa fase precoce, com pouca quantidade de leptospiras e leve 

reação inflamatória no órgão. Estes achados sugerem que a apoptose pode 

ser um meio de evasão das leptospiras amortecendo a sinalização do 

sistema imune, diminuindo o recrutamento celular inflamatório para o órgão 

e permitindo a disseminação sistêmica da bactéria. Neste experimento, 

outros órgãos (rins, pulmões, coração e baço) não apresentaram apoptose 

significativa.  

A apoptose de macrófagos por leptospiras virulentas foi 

recentemente demonstrada em células de murinos (J774A1), nas quais 

ocorre aumento da regulação do FasL/Fas e  ativação da via FADD/caspase 
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8/caspase 3, sem associação com ativação da citocromo c e caspase 9 (Li et 

al., 2005; Li et al., 2008; Jin et al., 2009). 

A imunomodulação da resposta imune do hospedeiro, através 

de tratamento com imunossupressores vem sendo estudada tanto na 

leptospirose experimental quanto na humana com o intuito de diminuir as 

lesões que levam à insuficiência de órgãos vitais durante a doença. Estes 

estudos, que serão discutidos adiante, têm resultados promissores. 

 

3.13. Diagnóstico da Leptospirose  

 

O diagnóstico da leptospirose é feito através de métodos que 

demonstrem o agente em fluidos e/ou tecidos (cultura, métodos 

histoquímicos, imuno-histoquímicos ou presença de DNA do agente) ou por 

meio de sorologia (Levett, 2001; Bharti et al., 2003; Ko et al., 2009).  

Nos casos graves, achados laboratoriais característicos, mas 

não específicos, podem sugerir leptospirose. O hemograma geralmente 

mostra leucocitose com desvio à esquerda e plaquetopenia. A função renal 

está alterada com aumento de uréia e creatinina séricos, porém com 

hipocalemia. Hipercalemia ocorre quando a necrose tubular está instalada 

(Seguro et al., 1990; Sitiprija et al., 2006). As enzimas canaliculares estão 

aumentadas, sobretudo a bilirrubina direta e fosfatase alcalina. Ocorre 

aumento discreto ou moderado das transaminases pela ausência de necrose 
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em hepatócitos (Arean, 1962). A creatina fosfoquinase sérica é aumentada 

devido à rabdomiólise, como também a amilase sérica por pancreatite (Uip 

et al., 1992; Spichler et al., 2005) . O líquor pode demonstrar discreto 

aumento de proteínas com aumento de linfócitos e glicorraquia normal. A 

uroanálise demonstra proteinúria, piúria, hematúria macroscópica, aumento 

de urobilinogênio e cilindros granulosos e hialinos (Seguro et al., 1990; 

Sitiprija, 2006) . 

A microscopia de campo escuro de amostras de urina ou 

sangue para a visualização de leptospiras não é recomendada pela alta 

chance de diagnósticos falso-positivos e falso-negativos (Faine et al., 1999). 

A cultura de leptospira pode ser feita com amostras de sangue 

e líquor (coletadas entre o sétimo a décimo dia de doença) ou urina 

(coletadas na segunda ou terceira semanas de doença) e tem baixa 

sensibilidade. A coleta de sangue ou líquor deve ser feita com heparina ou 

oxalato de sódio e o transporte da amostra deve ser feito em ar ambiente, 

nunca sob congelação (Wolf, 1954). A inoculação da amostra deve ser feita 

dentro de 24 horas. A cultura, por apresentar dificuldades técnicas para 

realizá-la, é feita em laboratórios especializados. O período de incubação da 

amostra é longo e mesmo sob as melhores condições, uma cultura somente 

pode ser considerada negativa após 6-8 semanas, no mínimo, ou após 

quatro meses, de preferência. O meio de cultura para leptospiras é 

disponível em poucos laboratórios e é feito com soro de coelho a 10% ou 1% 

de albumina bovina, mais ácidos graxos de cadeia longa, em pH 6,8-7,4, a 

28-30C. A cultura deve ser examinada após 3-4 dias para verificar se há 
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bactérias contaminantes e repicada após 7-21 dias (Palmer & Zochowski, 

2000). Antibióticos seletivos são adicionados ao meio, como 5-fluouracil, 

sulfato de neomicina, polimixina B, rifampicina e vancomicina (Ellis & 

Michna, 1976). 

O diagnóstico baseado na PCR pode demonstrar a presença 

de material genético do agente mesmo naqueles que já receberam doses de 

antibióticos, porém ainda não é disponível em larga escala. A PCR 

quantitativa em tempo real (RT-PCR), usando o sistema TaqMan 

polimerase, já foi estudada em amostras clínicas e ambientais, com boa 

sensibilidade e especificidade, podendo diferenciar cepas patogênicas e não 

patogênicas (Smythe et al., 2002; Levett et al. 2005). A PCR quantitativa 

pode determinar a carga de bactéias infectantes, sugerindo uma evolução 

grave, porém faltam grandes estudos multicêntricos avaliando esta relação 

como fator prognóstico (Truccolo et al., 2001; Segura et al., 2005). 

Os métodos sorológicos são os mais empregados para firmar o 

diagnóstico de leptospirose, sendo a microaglutinação microscópica (MAT) o 

teste padrão pela alta sensibilidade (92%) e especificidade (95%) (Cole et 

al., 1973; Cumberland, et al., 1999). A MAT é realizada apenas em alguns 

laboratórios de referência. Um resultado positivo do MAT é determinado 

quando corre um aumento de quatro vezes nos títulos da segunda amostra 

de soro, colhida após duas/três semanas de intervalo ou quando ocorre a 

conversão de uma amostra negativa para uma segunda amostra com títulos 

maiores ou iguais que 1/100 (Bharti et al., 2003). Outros métodos 

sorológicos como imunofluorescência, ELISA e Western-Blot podem ser 
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empregados, apesar de uma sensibilidade menor que o MAT, mas com a 

vantagem de serem fáceis de realizar. Em nosso meio, o ELISA é o mais 

comumente empregado, utilizando antígeno total da leptospira para 

detecção de anticorpos do tipo IgM (Romero et al., 2003; Macbride et al., 

2007).  

O método imunohistoquímico pode ser utilizado para a 

identificação de antígenos de leptospiras nos tecidos fixados em parafina. 

Utiliza-se anticorpo primário anti-Leptospira obtido de coelho imunizado com 

antígeno de L. interrogans serovar icterohaemorrhagiae. O complexo 

peroxidase/anti-peroxidase é utilizado para a obtenção de marcação colorida 

no tecido (Alves et al., 1986). 

Apesar da utilização de métodos e critérios simples, o grande 

entrave para efetuar o diagnóstico de leptospirose ainda é a baixa suspeita 

clínica que acarreta um grande número de casos não identificados (Vinetz et 

al., 2003). 

 

3.14. Terapia para a Leptospirose grave e novas intervenções 

 

O tratamento clássico da leptospirose consiste em 

antibioticoterapia específica, reposição de fluidos, correção dos distúrbios 

hidroeletrolíticos como a hipopotassemia e analgesia para as dores 

musculares. Casos graves, com doença de Weil, necessitam de terapia 
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dialítica para tratamento da uremia e ventilação mecânica para os casos 

com insuficiência respiratória (Amato et al., 1998; Andrade et al., 2007).  

O tratamento antibiótico da leptospirose é feito com Penicilina 

cristalina ou ampicilina via intravenosa para casos graves. Doxiciclina, 

ampicilina e amoxicilina podem ser prescritas para casos leves e moderados 

(Bharti et al., 2003; Ko et al., 2009). Uma revisão sistemática sobre 

antibióticos na leptospirose, publicada por Guidugli et al (2000) no The 

Cochrane Library, chamou atenção da comunidade médica pela ausência de 

benefícios concretos dessa modalidade de tratamento, não demonstrando 

redução na mortalidade, na duração da internação hospitalar, no período de 

defervescência e na leptospirúria em comparação com o tratamento placebo 

(Guidigli et al., 2000). No entanto, os próprios autores indicam o tratamento, 

ressaltando que a incerteza do benefício da antibioticoterapia pode ter 

decorrido do pequeno número de estudos incluídos na meta-análise (apenas 

três trials randomizados) e com poucos pacientes (150 casos). Essa conduta 

– a prescrição de antibióticos - parece ser global, mesmo porque há baixa 

possibilidade de efeitos colaterais com penicilina ou doxiciclina (MacClain et 

al., 1984; Edwards et al., 1988; Watt et al., 1988; Vinetz et al., 2003). Para 

dar suporte fisiopatológico à opção de tratar com antibióticos, um estudo 

recente realizado em nosso meio demonstrou que as alterações (baixa 

expressão) dos transportadores tubulares NHE3 e NKCC2 nos rins de 

hamsteres infectados com L. interrogans virulenta é revertida com o 

tratamento precoce ou tardio com ampicilina (Spichler et al., 2007).  
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Estudos de sensibilidade in vitro demonstram que o 

Ceftriaxone tem atividade bactericida contra a Leptospira (L. interrogans 

bataviae e L. interrogans icterohaemorrhagiae), com MIC <0,06µg/ml, sendo 

uma alternativa terapêutica à penicilina cristalina (Ressner et al., 2008). O 

Ceftriaxone é uma opção de tratamento mais segura quando ao internar-se 

um paciente suspeito de ter leptospirose, consideram-se outros diagnósticos 

como broncopneumonia, infecção urinária, colangite e outras infecções 

graves. Panaphut et al (2003) cols na Tailândia demonstraram equivalência 

entre Ceftriaxone e Penicilina cristalina IV quanto à duração da febre 

(duração média de 3 dias) e quanto à duração da disfunção de órgãos, em 

estudo randomizado aberto incluindo 173 casos de leptospirose grave 

(icterícia e insuficiência renal). Como vantagens: o ceftriaxone não necessita 

de ajuste renal, tem menor carga de sódio, induz poucas reações alérgicas e 

possibilita menor número de doses ao dia (dose única ou em duas vezes ao 

dia), tornando o custo da terapia IV por sete dias, equivalente ao custo com 

penicilina (Friedland & Warrell, 1991; Emmanouilides et al., 1994). A 

Doxiciclina apresenta ação bactericida superior ao Ceftriaxone, é o 

antibiótico de escolha para a prevenção nos expostos e é eficaz na redução 

da duração dos sintomas e da leptospirúria (MacClain et al., 1984; Sehgal et 

al., 2000; Ressner et al., 2008). No entanto, a Doxiciclina foi empregada 

apenas em casos leves e moderados de leptospirose e não há apresentação 

IV do medicamento. Não se sabe se o início precoce de terapia antibiótica 

teria impacto no prognóstico da leptospirose com hemorragia pulmonar. 
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Apesar da escassez de estudos que avaliem novas formas de 

tratamento, com o objetivo de diminuir a mortalidade da leptospirose grave 

com SPHPS e choque, o Brasil tem dado contribuições eficazes nessa área. 

Em 2007, um estudo realizado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas por 

Andrade et al. (2007) demonstrou uma diminuição da mortalidade de 

pacientes com SPHS em ventilação mecânica e requerendo drogas 

vasoativas, ao proporem tratamento dialítico precoce e diário. Nos que 

receberam a diálise precoce e diária, a taxa de mortalidade foi de 16,7% 

(três casos em 18), enquanto que a taxa de mortalidade foi de 66,7% no 

grupo em que a diálise foi instituída em dias alternados e após atingir níveis 

altos de uréia sérica. Devido a este resultado satisfatório, esforços para 

instituição de diálise diária vêm sendo empregados nas unidades de terapia 

intensiva de todo Brasil para o tratamento da leptospirose grave. 

O tratamento com imunossupressores há tempos vem sendo 

relatado na literatura mundial, com o intuito de modular a resposta imune e 

diminuir a mortalidade da doença de Weil com SPHS e disfunção de 

múltiplos órgãos. Esses estudos apontaram uma melhora no desfecho 

daqueles que recebem o tratamento, porém são relatos de casos, não 

controlados e não randomizados (Siriwanij et al., 2005; Shenoy et al., 2006; 

Dursun et al., 2007). Estudos bem desenhados e recentes demonstram que 

diferentes modalidades de imunossupressão têm impacto importante na 

morbidade e mortalidade da leptospirose grave. Triverdi et al. (2009) 

avaliaram os efeitos da ciclofosfamida associada a pulsoterapia de 

metilprednisolona em 33 pacientes com SPHS na Índia. A sobrevida foi de 
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66,7% naqueles que receberam o tratamento, enquanto que a sobrevida foi 

de 9,4% naqueles que receberam apenas antibióticos (OR = 19,33 P < 

0,001). Em outro estudo, o mesmo grupo de autores administrou em 114 

casos confirmados de doença de Weil (com hemorragia pulmonar) o 

tratamento de dois ciclos de plasmaférese alternados com uma dose de 

ciclofosfamida. A sobrevida foi de 61,4% comparada com uma sobrevida de 

apenas 16,6% em 30 pacientes controles, que receberam tratamento padrão 

(Triverdi et al, 2010). Estes dois ensaios terapêuticos sugerem pelos seus 

resultados e tipo de imunossupressores utilizados (ciclofosfamida, 

plasmaférese e metilprednisolona, todos com ação sobre linfócitos B) que 

houve intervenção bem sucedida em uma doença imune, mediada por auto-

anticorpos (Davidson & Diamond, 2001). Um terceiro trial randomizado, 

multicêntrico, com análise tipo intenção-de-tratar, conduzido na Tailândia em 

pacientes com leptospirose e acometimento pulmonar, não demonstrou que 

a pulsoterapia de dexametasona ou a desmopressina apresentam vantagens 

sobre o tratamento padrão com antibióticos, verificando-se aumento do 

número de infecções nosocomiais entre os que receberam dexametasona 

(Niwattayakul et al., 2010).  

No campo da leptospirose experimental, um estudo com 

hamsteres demonstrou que rapamicina, administrada após o início da 

infecção, diminui as lesões em órgãos-alvos, com pouca hemorragia 

pulmonar e mínima nefrite intersticial focal (Praditpornsilpak et al., 2006).  
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O tratamento com drogas imunossupressoras ainda não é 

consensual em nosso país e necessita de protocolos bem definidos para o 

seu uso, inclusive empregando testes de diagnóstico rápido (Croda, 2007). 

 

3.15. A sepse bacteriana 

 

Por definição, sepse é uma infecção sistêmica acompanhada 

de resposta inflamatória intravascular generalizada com febre ou hipotermia, 

taquicardia, taquipnéia e leucocitose ou leucopenia. Quando o indivíduo em 

sepse apresenta sinais de disfunção orgânica como hipotensão, hipoxemia, 

oligúria, acidose metabólica, hiperlactetemia, plaquetopenia e alteração do 

estado mental, tem-se a sepse grave. O choque séptico é definido como a 

sepse grave acompanhada de hipotensão não responsiva à reposição de 

fluidos via intravenosa, necessitando de drogas vasoativas (Bone et al., 

1992; Dellinger et al., 2008). 

Entre as causas mais comuns de sepse estão 

broncopneumonia, infecções do trato urinário, infecções cutâneas e intra-

abdominais tanto comunitárias quanto nosocomiais, causadas por bactérias 

Gram-positivas/-negativas. A taxa de mortalidade aumenta de acordo com a 

gravidade, sendo 25-30% na sepse grave e 40-70% no choque séptico 

(Hotchkiss & Karl, 2003; Dellinger et al., 2008). Várias características do 

hospedeiro e do microorganismo causador da infecção podem influenciar o 

desfecho do paciente com sepse. A sepse pode progredir para choque 
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séptico e insuficiência de múltiplos órgãos por diversos fatores como uma 

resposta imune e inflamatória do hospedeiro excessiva ou insuficiente, alta 

carga bacteriana infectante, fatores de virulência e resistência do 

microorganismo causativo e falta de controle do foco infeccioso (Hotchkiss & 

Karl, 2003; Russel, 2006). 

A fisiopatologia da sepse é complexa, compreendendo 

interações entre o microorganismo e diversos sistemas fisiológicos, dentre 

eles o sistema imune, o sistema neuroendócrino e a cascata da coagulação 

(Hotchkiss & Karl, 2003; Russel, 2006). A resposta imune do hospedeiro na 

sepse inicia-se quando ocorre ação do complemento após a invasão do 

agente agressor e quando receptores de imunidade inata como os TLRs nas 

células efetoras (células NK, macrófagos e células dendríticas) interagem 

com moléculas dos microorganismos. Como exemplo, o TLR2 reconhece os 

peptidoglicanos de bactérias Gram-positivas e o TLR-4 reconhece o 

lipopolissacarídeo de bactérias gram-negativas (Delves & Roitt, 2000a). A 

interação TLRs e epítopos bacterianos resulta em sinalização intracelular, 

via NFkβ, aumentando a transcrição de citocinas pro-inflamatórias e Th1 

(TNFα , IL-1 IL-6, IFN tipo I), como também citocinas antiinflamatórias (IL-10, 

IL-4, TGFβ) (Delves & Roitt, 2000a; Medzhitov & Janeway, 2000). Como 

conseqüência da produção de citocinas inflamatórias, ocorre ativação de 

outras células imunes com potencialização da resposta inflamatória, ativação 

do endotélio vascular e quimiotaxia de neutrófilos e macrófagos (van der Poll 

& Opal, 2008). As imunidades celulares e humorais amplificam a resposta da 

imunidade inata na sepse. As células B produzem imunoglobulinas que se 
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ligam aos microrganismos, opsonizando-os e facilitando a fagocitose (Delves 

& Roitt, 2000b). As células TCD4+ podem secretar citocinas do tipo Th1 ou 

do tipo Th2, dependendo da carga do inóculo e das interações entre essas 

células e os microrganismos infectantes (Andrian & Mackay, 2000; Delves & 

Roitt, 2000b; van der Poll & Opal, 2008). As células TCD8+ e células NK 

exercem seu papel de citotoxidade, destruindo os microrganismos. A 

tentativa da resposta inflamatória é de destruir os microorganismos 

invasores, mas a inflamação intravascular sistêmica pode levar à disfunção 

endotelial na microcirculação, causando o choque e disfunção de órgãos. O 

sistema de coagulação apresenta desequilíbrio durante a sepse, 

caracterizado pela produção de fatores pró-coagulantes (fator tecidual) pelo 

endotélio ativado, diminuição da produção de fatores anticoagulantes e da 

fibrinólise, levando à formação de trombos na microvasculatura, a qual piora 

a perfusão, gerando hipóxia tecidual (Russel, 2006). 

Na última década tem sido revisto o paradigma de que a 

insuficiência de múltiplos órgãos da sepse é resultante apenas de um estado 

pró-inflamatório exacerbado (Hotchkiss & Karl, 2003; Russel, 2006). Várias 

evidências em humanos e em animais experimentais demonstraram um 

estado imunossupressor ao longo da evolução da sepse. Tal condição é 

caracterizada pelo aumento da produção de citocinas Th2 e baixa produção 

de citocinas Th1 por células mononucleares do sangue periférico (Erthel et 

al., 1995; Gogos et al., 2000), anergia a antígenos de hipersensibilidade 

(Meakins et al., 1977), linfopenia por intensa apoptose de linfócitos no baço 

e epitélio intestinal (Hotchkiss et al., 2001), ativação de células regulatórias 
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(Suvas & Rouse, 2006), diminuição de células NK (Flohe et al., 2006,) e de 

células dendríticas (Hotchkiss, 2001; Efron et al., 2004), baixa expressão de 

MHC II (Monneret et al., 2006), reativação de vírus como citomegalovírus 

(Limaye et al., 2008) e Herpes simplex (Luyt et al., 2007) e predisposição a 

infecções nosocomiais (Rajan & Sleigh, 1997). 

Neste contexto, o baço é um órgão que vem chamando a 

atenção nos últimos anos, após estudos que demonstraram ocorrer nele 

eventos patogênicos cruciais da sepse. Nos estudos de Hotchkiss et al 

(1999, 2000, 2001), feitos em necrópsias de indivíduos que faleceram por 

choque séptico foi descrita uma intensa perda de células por apoptose, 

principalmente no epitélio intestinal e no baço. A análise dos esplenócitos 

por imunohistoquímica revelou que os principais subtipos celulares afetados 

são células B, células T CD4+ e células dendríticas, em comparação com 

controles sem sepse. Em estudos experimentais, foi demonstrado que no 

modelo de sepse em camundongos a apoptose de linfócitos intestinais e 

esplênicos ocorre de forma mais intensa com o avançar da idade do animal 

(Turnbull et al., 2004). As alterações transcricionais do RNAm das células 

TCD4+ ocorrem nas primeiras seis horas da indução de sepse, 

principalmente nos receptores de células T e em enzimas da via 

MAPKnases, precedendo as alterações fenotípicas e funcionais das células 

TCD4+ esplênicas, as quais ocorrem após 24 horas de sepse (McDunn et 

al.,  2006).  

Como novas perspectivas terapêuticas, baseadas nesses 

novos conceitos da fisiopatogenia da sepse, estudos em animais, utilizando 
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IFNγ (Dock et al., 1997; Kox et al., 1997), IL-15 (Benjamin et al., 2005), IL-12 

(Göebel et al., 2000) e inibidores de caspases (Hotchkiss et al., 1999; 2000; 

2005), tiveram êxito em diminuir a mortalidade da síndrome, pela reversão 

da imunossupressão e da apoptose de células da imunidade. 

  

3.16. O choque séptico como manifestação clínica da 

leptospirose grave 

 

Hipotensão ocorre na leptospirose acompanhando casos 

graves com doença de Weil e SPHS, conferindo ao quadro infeccioso um 

estado semelhante ao choque séptico causado por outras bactérias (Ko et 

al., 2009). A Incidência do choque na leptospirose grave não é bem descrita 

e tem distribuição variável no mundo, não relatada em vários países como 

EUA, Argentina, Nova Zelândia, Itália e algumas regiões do Brasil. No 

entanto, pode ter freqüência tão alta quanto 18% na Grécia (Raptis et al., 

2006), 40% na Índia (Singh et al., 1999), 57% (Avdeeva & Bondarenko, 

2006) 70% na Tailândia (Panaphut et al., 2003) e de 70% a 100% em São 

Paulo, Brasil (Marotto et al., 1999; Andrade et al., 2007), segundo estudos 

prospectivos. Em um deles, realizado em São Paulo, o choque representou 

um fator de risco para óbito na leptospirose com insuficiência respiratória, 

com uma possibilidade de óbito seis vezes maior que aqueles que não 

apresentam hipotensão refratária (Marotto et al., 1999).  
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A fisiopatogenia do choque cardiovascular na leptospirose é 

pobremente compreendida. Sabe-se através de estudos de patologia 

humana e experimental que ocorre claramente uma disfunção endotelial na 

leptospirose semelhante à sepse, com exceção da necrose das células 

endoteliais, não observada na leptospirose (Arean, 1962; De Brito et al., 

1979; 1987). Alguns estudos demonstram que casos de leptospirose grave 

com choque apresentam níveis sanguíneos altos e persistentes de óxido 

nítrico no sangue (Avdeeva & Bondarenko, 2006; Maciel et al., 2006) e 

expressão aumentada de iNOS no pulmão da SPHS, acompanhando áreas 

de necrose e hemorragia (Chen et al., 2007). Foi também demonstrado 

experimentalmente, que as células de Kupffer de ratos produzem grande 

quantidade de radicais reativos de oxigênio com expressão aumentada de 

iNOS após estímulo com L. interrogans virulenta (Marangoni et al., 2000 e 

2006). Esses dados sugerem a participação do óxido nítrico na inflamação 

sistêmica e na disfunção do endotélio vascular de órgãos afetados. 

Algumas diferenças também já foram observadas entre 

leptospirose grave e choque séptico por bactérias Gram-negativas e estas 

ocorrem principalmente no nível molecular, como por exemplo, a relação 

entre o LPS de leptospiras e os TLRs que ativam células imunes (Werts et 

al., 2001; Nahori et al., 2005). Apesar de a leptospirose ser confundida 

clinicamente com sepse, sobretudo as de origem gastrointestinal e de vias 

biliares, características próprias da doença diferenciam-na de outras 

infecções. A saber, a conjunção de insuficiência renal, icterícia colestática e 
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rabdomiólise acompanhada de plaquetopenia sem CIVD e a hemorragia 

pulmonar maciça (Levett, 2001; Bharti et al., 2003).  

Quanto às alterações hemodinâmicas presentes no choque 

cardiovascular da leptospirose, poucos dados são descritos, mas revelam 

alterações típicas de choque séptico através dos parâmetros fornecidos pelo 

cateter de artéria pulmonar (cateter de Swan-Ganz) como: baixa pressão 

capilar pulmonar ocluída, baixa resistência vascular sistêmica indexada e 

índice cardíaco elevado (Marotto et al., 1999; Bourdais et al., 1988; Siriwanij 

et al., 2005). Em alguns casos graves, disfunção autonômica foi relatada 

com hipotensão e bradicardia antes do óbito, decorrentes da diminuição da 

atividade simpática e aumento da atividade parassimpática (Chen et al., 

2007). 

Até o momento, não temos dados bem estabelecidos na 

literatura sobre a relação entre hipotensão (ou outras complicações da 

leptospirose), leptospiremia e tempo de evolução da doença. Alguns autores 

discutem em que fase da doença o choque cardiovascular ocorre na 

leptospirose: na fase aguda como uma progressão de uma leptospiremia 

intensa (Singh et al., 1999; Salkade et al., 2005), na fase imune (Ko et al., 

2009) ou secundária a uma reação de Jarisch-Herxheimer após início da 

antibioticoterapia (Watt & Warrell, 1995)? É pouco provável o choque ser um 

achado da fase leptospirêmica se o analisarmos pelo ângulo da propriedade 

endotóxica do LPS de leptospiras, que é baixa, quando comparada com 

aquela do LPS de outras bactérias Gram-negativas (Shimizu et al., 1987a e 

1987b). No entanto, uma alta carga bacteriana infectante diminui o período 
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de incubação e a sobrevida de animais experimentais de forma dose-

dependente (Faine, 1957; Silva et al., 2008). Nesta mesma linha de 

raciocínio, sabe-se também através de um relato de cinco casos oriundos do 

Peru de leptospirose grave, que o choque e a SPHS maciça ocorreram 

nestes pacientes na vigência de uma grande quantidade de material 

genético amplificado (pela técnica de RT-PCR), não associado a uso prévio 

de antibióticos (Segura et al., 2005). Em outros quatro casos ocorridos no 

Rio de Janeiro, três pacientes faleceram por SPHS maciça, com 

hemoculturas para leptospiras positivas (coletadas na admissão hospitalar) e 

IH positiva para antígenos da bactéria no tecido pulmonar (Silva et al., 2002). 

Esses achados indicam a existência de uma alta carga infectante e que o 

microorganismo participa diretamente das lesões, contribuindo para a maior 

gravidade do caso. É possível que fatores inerentes ao hospedeiro e atraso 

na antibioticoterapia devam contribuir para o não controle da infecção e 

progressão da doença. No entanto, ainda não foram determinados fatores 

genéticos do indivíduo, predispondo-o à leptospirose grave com SPHS e 

choque. Igualmente, alguns serovars estão mais diretamente associados 

com quadros graves em áreas endêmicas, como as cepas de L. interrogans 

provenientes de surtos em São Paulo e Rio de Janeiro, pertencentes a uma 

mesma subpopulação clonal por similaridades genéticas, sugerindo alta 

virulência da bactéria como determinante de evolução grave (Pereira et al., 

2000). No tocante à possibilidade da SPHS e do choque cardiovascular estar 

atrelados à fase imune da doença, as maiores casuísticas de leptospirose 

grave revelaram que os casos foram hospitalizados com ao menos quatro a 
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seis dias de evolução (Marotto et al., 1999; Chen et al.; 2007; Spichler et al., 

2008). Isto justifica considerar a hipótese de um mecanismo de lesão auto-

imune do endotélio de órgãos-alvos, mediado por anticorpos, como 

demonstrado recentemente no pulmão da SPHS (Yang & Hsu, 2005; Nally et 

al., 2006; Croda et al., 2009). Quanto à reação de Jarisch-Herxheimer, o 

fenômeno não foi relatado em nenhum dos estudos terapêuticos recentes 

com antibióticos para a leptospirose (Costa et al. ,2003, Panaphut et al., 

2003). Igualmente, nos estudos de Tajiki et al (1997) e de Estavoyer et al 

(1991) o aumento sérico de TNFα foi encontrado antes do início da 

antibioticoterapia, nas primeiras horas de internação hospitalar. 

 

3.17. O baço na leptospirose 

 

A descrição das alterações esplênicas na leptospirose humana 

são antigas. Em 1962, Arean fez a primeira análise completa da patologia da 

leptospirose, através de 33 necrópsias de casos confirmados, dentre os 

quais 22 pacientes com insuficiência renal, cinco com choque e três com 

hemoptise. O exame macroscópico de 26 baços demonstrou esplenomegalia 

em sete casos, com a cápsula esplênica tensa, vermelho-arroxeada e 

brilhante. Ao corte, encontrou-se congestão e hemorragias focais 

desorganizando a arquitetura normal do órgão na maioria dos casos. À 

histologia, os principais achados encontrados foram: seios venosos dilatados 

e congestos, com diversos focos de hemorragia, hiperplasia de células 
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reticuloendoteliais, eritrofagocitose, infiltrados focais de neutrófilos e 

aumento de plasmócitos. Leptospiras não foram identificadas pela coloração 

de prata e não foram descritos aspectos histopatológicos da polpa branca. 

Comby em 1969 fez uma descrição de 10 casos de leptospirose, cuja causa 

mortis principal foi hemorragia digestiva maciça, levando ao choque e 

insuficiência de múltiplos órgãos e encontrou além dos achados descritos 

por Arean, atrofia e focos de hemorragia da polpa branca, na maioria dos 

casos (Comby et al., 1969).  

No âmbito da leptospirose experimental, Muensoongnoen e 

cols. (2006) avaliaram as alterações histopatológicas do baço de hamsteres 

infectados por L. interrogans serovar pyrogenes. Alterações semelhantes às 

encontradas por Arean (1962) foram vistas precocemente, na primeira hora 

de infecção, que se agravaram progressivamente até o sexto dia do 

experimento. Os achados principais foram: necrose celular focal nos cordões 

esplênicos; dilatação de sinusóides com congestão e áreas de hemorragia 

desorganizando o parênquima esplênico; grânulos de hemossiderina livres 

nos cordões de Billroth e no citoplasma de macrófagos e por último, infiltrado 

inflamatório de neutrófilos distribuídos no estroma e nos sinusóides 

esplênicos. Os autores propõem como possível mecanismo patológico para 

as alterações esplênicas a ação local de toxinas da Leptospira sp, causando 

dano celular e necrose no início da infecção, lesando a parede vascular  com 

subseqüente alteração da permeabilidade de capilares sinusoidais e 

extravasamento de hemácias (Muensoongnoen, 2006). 
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Uma vez que no baço ocorrem eventos patogênicos cruciais da 

sepse/choque séptico por bactérias Gram-positivas/-negativas como a perda 

de células imunes por apoptose, levando a um estado de imunossupressão 

que imprime ao paciente um pior prognóstico e considerando-se que a 

leptospirose grave pode assemelhar-se clinicamente a essa síndrome, faz-

se imprescindível a avaliação aprofundada das alterações esplênicas que 

ocorrem nessa doença causada por espiroquetas. A comparação de casos 

de leptospirose com casos de sepse/choque séptico por bactérias Gram-

positivas/-negativas é valida, pois até o momento, não há pesquisas clínicas 

que verifiquem congruências ou divergências entre essas entidades. 

Ressalta-se ainda que, na literatura nacional e de língua inglesa, não se 

encontrou estudo humano ou experimental que avalie a resposta imune in 

situ em órgãos-alvos na vigência da leptospirose com SPHS e choque 

cardiovascular.  
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Casuística 

4.1.1. Casos de leptospirose 

O grupo foi composto de fragmentos de baço obtidos por 

necropsia de pacientes que foram a óbito, no Hospital das Clínicas da 

FMUSP e Hospital Universitário da USP, por quadro confirmado de 

leptospirose grave com doença de Weil, hemorragia pulmonar e choque 

cardiovascular, sem isolamento bacteriológico de qualquer outro agente 

infeccioso. Todos os casos de leptospirose preencheram critérios clínicos e 

laboratoriais de sepse/choque séptico (Bone et al., 1992). 

A leptospirose foi definida por quadro clínico compatível 

(icterícia febril com mialgias, IRA, leucocitose, plaquetopenia e fenômenos 

hemorrágicos) e por critério epidemiológico (exposição à água, lixo e solo 

contaminados ou contato direto com animais reservatórios) associados a 

qualquer um dos seguintes exames complementares positivos: ELISA IgM 

positivo, microaglutinação (MAT) positiva (títulos acima de 1:800 em única 

amostra, soroconversão ou aumento de 4 vezes  na titulação da segunda 

amostra colhida na convalescência), hemocultura positiva, necropsia 

sugestiva de leptospirose (nefrite intersticial proximal, necrose tubular aguda, 

destrabeculação de hepatócitos e hemorragia pulmonar) com ou sem  

imunohistoquímica positiva para antígeno de Leptospira nos tecidos. 
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4.1.2. Controles 

Como grupo controle, foram selecionados baços de pacientes 

que foram a óbito por choque séptico, decorrente de infecções por bactérias 

Gram-positivas ou Gram-negativas. A seleção teve como base a definição 

de choque séptico: presença de síndrome de resposta inflamatória sistêmica 

com taquicardia (maior que 90 batimentos por minuto), taquipnéia (maior que 

20 incursões por minuto), leucocitose (maior que 12.000/l) com mais de 

10% de formas imaturas, febre ou hipotermia (temperatura axilar maior que 

38ºC ou menor que 35ºC), pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg, 

requerendo infusão de drogas vasoativas, associada  a um diagnóstico 

infeccioso comprovado por exames complementares microbiológicos, 

radiológicos e/ou anatomopatológico (Bone et al., 1992). 

Um segundo grupo controle foi representado por pacientes 

sem quadro infeccioso agudo, submetidos à esplenectomia por laparotomia 

exploradora devido a trauma abdominal. Desse grupo foram excluídos 

aqueles que chegaram à sala de emergência em choque hipovolêmico, com 

imunodeficiência de base ou em uso de medicações imunossupressoras.  

Todas as amostras de baço dos grupos leptospirose eram 

provenientes de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos.  
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4.2. Dados demográficos e laboratoriais 

 

Foram coletados dados como idade, sexo, duração da 

internação hospitalar, score APACHE II e intervalo de tempo entre o óbito e 

a realização da necropsia, bem como resultados de exames 

complementares sanguíneos: creatinina, uréia, potássio, bilirrubina total e 

frações, aspartato transaminase (AST) e alanina transaminase (ALT), 

hematócrito, leucometria e contagem de plaquetas.  

 

4.2.1. Processamento do material 

 

Os fragmentos de baço coletados foram fixados em 

formaldeído tamponado a 10%, incluídos em parafina de acordo com 

procedimentos habituais, seccionados em micrótomo e corados pela 

hematoxilina-eosina (HE). Foi excluído o material de necropsia com autólise 

parcial ou total. 

 

4.2.2. Método imunohistoquímico 

 

Para a realização das reações de imunohistoquímica (Hsu et 

al., 1981), cortes histológicos de 0,4µm de espessura foram obtidos a partir 

de material embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente 
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preparadas com solução adesiva de 3-amino-propiltrietoxi-silano (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO/USA, cód. A3648). Os cortes foram 

desparafinizados em dois banhos de xilol a 56C durante 30 minutos e à 

temperatura ambiente durante 20 minutos, sendo posteriormente hidratados 

em seqüência decrescente de etanol (absoluto, 95% e 70%) e água corrente 

durante 10 minutos cada e tampão “phosfate buffer saline” (PBS), pH 7,4. 

Foi realizado o bloqueio de pigmentos de formol com imersão 

dos cortes em solução de hidróxido de amônio 25% diluído em álcool 95% 

por 30 minutos à temperatura ambiente.  

Foi utilizado o método imunohistoquímico de Estreptavidina-

biotina peroxidase (SABC, do inglês Streptavidin-Biotin Peroxidase, 

conforme padronização do Laboratório da Disciplina de Patologia de 

Moléstias Transmissíveis do Departamento de Patologia da FMUSP. 

O bloqueio de peroxidase endógena foi feito em câmara escura 

com três incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada e em 

seguida, os preparados foram novamente lavados em água corrente e água 

destilada por 10 minutos cada, sendo colocados posteriormente em tampão 

PBS pH 7,4. 

A exposição antigênica, quando necessária, foi realizada por 

incubação em banho-maria com tampão Target Retrieval Solution 10 vezes 

concentrado (TRIS-EDTA 10/1mM, Dako-cód. S1699) durante 20 minutos, 

com aquecimento do tampão à temperatura de 95ºC. Os preparados foram 

novamente lavados em água corrente, água destilada e tampão PBS pH 7,4 

por 5 minutos cada.  



 

Tese de Doutorado - Amaro Nunes Duarte Neto 

92

O bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido foi feito com 

incubação das amostras em solução de leite desnatado (Molico, Nestlé) a 

10% durante 30 minutos à temperatura ambiente. Subseqüentemente, os 

preparados foram incubados com os anticorpos primários, diluídos em 

solução a 1% de albumina bovina fração V (Serva cód. 11930) acrescida de 

azida sódica 0,1% em PBS pH 7,4, overnight a 4ºC. 

Após duas lavagens com tampão PBS pH 7,4 por cinco 

minutos cada, foi feita a incubação com o anticorpo secundário anti-

imunoglobulina de coelho e anti-imunoglobulina de camundongo produzido 

em cabra (Dako cód. K 690) durante 30 minutos a 37ºC. Os preparados 

foram novamente lavados em tampão PBS pH 7,4 e incubados com o 

complexo SABC (Dako cód. K690) durante 30 minutos a 37ºC. Após nova 

lavagem em tampão PBS pH 7,4, a reação foi revelada com solução 

cromógena de diaminobenzidina (3,3’- diaminobenzidine, Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO/USA, cód. D5637) 0,04% acrescida de 1,2 ml de água 

oxigenada 3%. A intensidade de cor foi controlada ao microscópio óptico 

através dos controles positivos que acompanharam cada reação. 

Controles negativos foram também utilizados em cada reação, omitindo-se 

o anticorpo primário. 

Os preparados assim processados foram lavados em água 

corrente por 10 minutos, contra-corados com Hematoxilina de Harris por 20 

segundos, lavados em água corrente, desidratados em etanol e diafanizados 

em xilol. A montagem das lâminas foi feita com resina Permount (Fisher 

Scientific, Fair Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100). 
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 Alguns anticorpos (tabela 1) necessitaram do emprego de um 

sistema de amplificação de sinal, denominado CSAII (Dako, cód. K1497), 

que consiste na deposição de um componente fenólico ligado à fluoresceína, 

seguido por uma reação com anticorpo anti-fluoresceína conjugado com 

peroxidase. 

 

Tabela 1: Relação de anticorpos primários empregados em 
imunohistoquímica 

 

Anticorpo 

 

Marca/código 

 

Exposição 

Antigênica 

 

Diluição 

 

Kit utilizado 

Ig de camundongo anti-CD4 humano Dako/M834 - 1:1000 CSA II** 

Ig de camundongo anti-CD8 humano Dako/M7103 - 1:30 CSA II** 

Ig de camundongo anti-CD20 humano Dako/M0755 Calor úmido 1:40 LSAB-HRP* 

Ig de camundongo anti-CD45 Dako/M742 Calor úmido 1:100 LSAB-HRP* 

Ig de camundongo anti-CD57 humano Immunotech/1166 Calor úmido 1:100 LSAB-HRP* 

Ig de camundongo anti-CD68 humano Dako/M0876 Calor úmido 1:30 LSAB-HRP* 

Ig de coelho anti-S100 Dako/Z311 - 1:000 LSAB-HRP* 

Ig de cabra anti-IL1- humana R&D Systems/AF201-NA Calor úmido 1:20 LSAB-HRP* 

Ig de camundongo anti-IL2r humana Novocastra/CD25 Calor úmido 1:20 LSAB-HRP* 

Ig de cabra anti-IL4 humana R&D Systems/AF204-NA Calor úmido 1:40 LSAB-HRP* 

Ig de cabra anti-IL6 humana R&D Systems/AF206-NA Calor úmido 1:20 LSAB-HRP* 

Ig de camundongo anti-IL-10 humana R&D Systems/MAB217 Calor úmido 1:10 LSAB-HRP* 

Ig de camundongo anti-IL-12 humana R&D Systems/MAB219 Calor úmido 1:10 LSAB-HRP* 

Ig de camundongo anti-IFN- humano R&D Systems/MAB285 Calor úmido 1:30 LSAB-HRP* 

Ig de cabra anti-TNF- humano R&D Systems/AF210MA Calor úmido 1:40 LSAB-HRP* 

Ig de coelho anti-TGF- humano Santa Cruz/SC-82 Calor úmido 1:50 LSAB-HRP* 

Ig de coelho anti-caspase-3 Cell Signaling/9661 S Calor úmido 1:100 LSAB-HRP* 

 

*LASB-HRP: Kit imunohistoquímico para peroxidase 

** CSA II: Kit imunohistoquímico de amplificação de sinal para peroxidase 
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4.2.3. Método de imunohistoquímica para citocinas  

 

A reação imunohistoquímica para visualização da expressão 

de citocinas apresenta alguns diferenciais.  Antes do bloqueio de proteínas 

inespecíficas, os preparados foram colocados em tampão PSB pH 7,4 

contendo saponina 0,1% (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO/USA, cód. S 

7900) por 10 minutos a temperatura ambiente e em seguida colocados 

novamente no tampão PBS pH7,4. Os preparados foram incubados 

“overnight” a 4ºC, seguindo o protocolo já descrito anteriormente, contudo, 

após a incubação com o anticorpo secundário, os preparados foram 

novamente colocados em tampão PSB pH 7,4 contendo saponina 0,1% 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO/USA,cód. S 7900) por 10 minutos a 

temperatura ambiente e em seguida colocados novamente no tampão PBS 

pH7,4. Posteriormente, um novo bloqueio de peroxidase endógena foi 

realizado (3 vezes, por 10 minutos cada) e a reação prosseguiu, segundo o 

protocolo já mencionado. 
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4.2.4. Método de imunohistoquímica para detecção de antígenos 

de leptospiras 

 

  Um anticorpo policlonal de coelho, desenvolvido no Instituto de 

Medicina Tropical da USP referendado por Alves et al (1986, 1992), 

padronizado no Laboratório da Disciplina de Patologia de Moléstias 

Transmissíveis do Departamento de Patologia da FMUSP foi utilizado para 

detectar antígeno de Leptospira em amostras de fígado e rins dos pacientes 

com suspeita de leptospirose, para a realização do diagnóstico post-mortem. 

Adicionalmente, a reação imunohistoquímica foi realizada para detecção de 

antígeno de Leptospira no baço. 

 

4.3. Análise histológica e imunohistoquimica 

 

4.3.1- Análise semi-quantitativa 

 

Os achados histológicos esplênicos foram analisados de forma 

semiquantitativa, segundo critérios que foram nomeados como A, B e C 

referentes a diferentes eventos. O critério A (0 = ausente e 1 = presente) 

categorizou os eventos de hemorragia capsular/pericapsular, hemorragia da 

PV, necrose da PV, necrose e trombose de vasos da PV, sinais de ativação 

endotelial da arteríola centro-folicular, hematopoiese extramedular, depleção 

de zona T e de zona B dependentes, atrofia ou hiperplasia de folículos da 
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polpa branca. O critério B (1 = focal e 2 = difusa) discriminou o tipo de 

congestão da polpa vermelha. O critério C (0 = normal, 1 = leve, 2 = 

moderado e 3 = intenso) avaliou a intensidade da congestão da PV e do 

pigmento de hemossiderina e a densidade dos macrófagos/células 

reticulares, plasmócitos, linfócitos e polimorfonucleares da PV. 

 

 

4.3.2. Análise quantitativa 

 

Os cortes imunomarcados para avaliação do fenótipo das 

células inflamatórias e de citocinas foram submetidos a contagem, 

utilizando-se retículo graduado com área de 1 cm2 dividida em 100 porções 

de 1 mm2 adaptado à ocular do microscópio óptico. 

Usando-se o aumento de 40 vezes e ocular de 10 vezes foi 

determinada a secção mais preservada presente no preparado. A contagem, 

realizada com aumento de 400 vezes, foi iniciada na primeira área a partir da 

extremidade livre de secção que preencheu totalmente o retículo. Após o 

correto posicionamento do gratículo, foram contadas seqüencialmente as 

células imunomarcadas. Para cada caso, foram contadas 10 áreas de polpa 

branca e 10 de polpa vermelha cobertas pelo retículo. Ao analisar a polpa 

branca esplênica, o retículo sempre abrangeu a arteríola centro-folicular. Os 

resultados foram expressos em número de células por mm2 (Cesta, 2006). 



 

Tese de Doutorado - Amaro Nunes Duarte Neto 

97

 

4.3.3. Análise estatística 

 

Para esse estudo retrospectivo, descritivo e comparativo com 

os três grupos estudados a análise estatística foi realizada utilizando-se o 

programa Graph Pad Prism 4.0 para Windows. Dados categóricos foram 

expressos em número e percentual, comparando-se os grupos com p 

determinado pelos testes Chi-Square de Pearson ou Teste exato de Fischer, 

quando apropriado. Os dados quantitativos foram demonstrados como 

mediana e intervalo interquartil. O teste Kurtosis foi aplicado, demonstrando-

se que os dados são do tipo dados não paramétricos. A comparação entre 3 

grupos foi feita com o teste Kruskal-Wallis e a comparação entre 2 grupos foi 

feita com o teste Mann-Witney-Wilcoxon. Valores de p < 0,05 foram 

considerados como estatisticamente significantes. 
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5. Comissão de ética em pesquisa  

 

Este estudo teve o seu projeto aprovado pela comissão de 

ética das instituições participantes, Hospital das Clínicas da FMUSP, sob o 

registro da CAPPesq ICHC nº 0537/06  (anexo 1) e Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (anexo 2). 
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6. Resultados 

 

6.1. Casuística 

 

6.1.1. Grupo de leptospirose com choque e hemorragia 

pulmonar 

 

 Onze casos de leptospirose foram selecionados e 

incluídos no estudo, após um levantamento retrospectivo do arquivo do 

Departamento de Patologia da FMUSP, no período de 1981 a 2005. Todos 

os casos apresentavam doença de Weil, com choque e insuficiência 

respiratória, devido à SPHS a qual foi a causa mortis principal. Os principais 

dados demográficos, epidemiológicos, clínicos e laboratoriais no momento 

da admissão hospitalar, bem como a evolução clínica do grupo leptospirose 

estão sumariados na tabela 2 e os demais dados estão no anexo 3. 
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Tabela 2: Achados demográficos, epidemiológicos, clínicos, laboratoriais e 

evolução clínica de 11 pacientes com leptospirose grave com choque e 

hemorragia pulmonar. 

Dados demográficos e epidemiológicos 

 Idade, mediana (IR) * 40 (36-56) 

 Sexo: masculino, número (%) ** 

            feminino, número (%) 

9 

2 

(81,8%) 

(18,2%) 

 Contato com roedores, n (%)  5 (45,4%) 

 Contato com água contaminada, n (%)  7 (63,6%) 

Comorbidades (hipertensão arterial) 3 (27,27%) 

Sintomas clínicos  

Duração dos sintomas, median (IR) 6 days (4.5-7.0) 

  Febre, n (%) 11 (100,0%) 

  Mialgias, n (%) 11 (100,0%) 

  Icterícia, n (%) 11 (100,0%) 

  Alteração do estado mental, n (%) 6 (54,5%) 

  Hemorragia pulmonar, n (%) 11 (100,0%) 

  Choque, n (%) 11 (100,0%) 

Exames laboratoriais 

  Microaglutinação positiva  7 (63,6%) 

  ELISA IgM positiva  5 (45,4%) 

  Hematócrito  %, mediana (IR) 28.79 (25.5-30.85) 

  Leucócitos,  cells/mm3, mediana (IR) 1.69x104 (1.29-2.4x104) 

  Plaquetas, cells/mm3, mediana (IR) 5.0x104 (4.0-6.3x104) 

  Creatinina sérica, mg/dL, mediana (IR) 6 (4.5-8) 

  Bilirrubina sérica, mg/dL, mediana (IR) 14 (7-27) 

  AST, mg/dL, mediana (IR) 134 (44.5-294) 

  ALT, mg/dL, mediana (IR) 78 (25-114) 
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Evolução clínica 

  Uso de drogas vasoativas, n (%) 11 100,0%) 

  Ventilação mecânica, n (%)  11 (100,0%) 

   Diálise, n (%) 9 (81,8%) 

  Duração da hospitalização em UTI, 
mediana (IR)  

2 days (1.5-9.5) 

  Escore APACHE II, mediana (IR) 23.5 (21-27.5) 

 

IR: Intervalo interquartil  

*Grupo leptospirose mais idoso que grupo trauma (P = 0,029, Mann-Withney)  

**Grupo leptospirose com mais homens que o grupo sepse (P = 0,007, Chi-Square 
Pearson) 

 Escore APACHE II foi calculado em 8 pacientes. 

 

 

6.1.2. Grupo controle com sepse por bactérias Gram-

positivas/Gram-negativas 

 

O grupo controle de sepse por bactérias Gram-positivas/Gram-

negativas foi composto por dez casos. Quanto ao sexo, este grupo foi 

formado principalmente por mulheres (8 casos), com diferenças significantes 

em relação ao grupo leptospirose (p = 0,007) e trauma (p = 0,001), 

constituídos principalmente por homens (anexo 4). 
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O grupo sepse apresentou uma mediana de idade de 57 anos 

(IR = 49,0-63,5), com diferença significante com o grupo trauma, mais jovem 

(p = 0,02). 

As principais comorbidades relatadas nos prontuários foram 

hipertensão arterial sistêmica (80,0%) e diabetes mellitus (70,0%). 

O diagnóstico microbiológico ante-mortem foi evidenciado em 

três casos (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

Enterococcus faecalis). A necrópsia demonstrou infecção em todos os 

casos, sendo a broncopneumonia o mais comum (60,0%), seguido pela 

pielonefrite (20,0%), infecção intra-abdominal (10,0%) e infecções de pele e 

de partes moles (40,0%).  

A mediana da internação em UTI foi de 7,5 dias (IR=1,0-30,0). 

 

6.1.3. Grupo controle com esplenectomia por trauma 

 

Esse grupo é composto principalmente por homens jovens (11 

casos), com mediana de idade 27 anos (IR = 23,5 - 33,5), mais jovem que o 

grupo leptospirose (p = 0,029) e que o grupo sepse (p = 0,02) (anexo 5). 
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6.2. Análise histológica das alterações esplênicas encontradas na 

leptospirose com choque, comparadas com casos controles 

de sepse e trauma  

 

  Os resultados da análise das alterações histológicas estão 

sumariados na tabela 3 e vistos em sua totalidade nos anexos (6,7,8). 

  As características da congestão na polpa vermelha esplênica 

em casos de leptospirose e sepse foram semelhantes, intensa e difusa, 

diferentes do grupo trauma, que foi ausente ou discreta (p < 0,0001).  

  A hemorragia pericapsular e capsular foi mais freqüente no 

grupo trauma, que nos grupos leptospirose e sepse (P = 0,008). 

  As células reticulares da PV apresentaram pronunciadas 

hipertrofia e hiperplasia, como também aumento da quantidade de 

macrófagos nos grupos leptospirose e sepse em relação ao grupo trauma (P 

< 0,0001). 

  Nos cordões esplênicos, houve aumento no número de 

neutrófilos, eosinófilos, plasmócitos e linfócitos nos casos de leptospirose e 

sepse, comparados com o grupo trauma (P< 0,0001).  

  Hematopoiese extra-medular foi encontrada tanto na PV 

quanto na PB dos baços de pacientes dos grupos leptospirose e sepse, 

enquanto este achado foi ausente no grupo trauma (P < 0,0001). 
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  Os folículos linfóides apresentaram-se com aspecto atrófico 

nos casos de leptospirose e sepse, porém normais no grupo trauma (P < 

0,0001). As regiões T-dependentes e B-dependentes dos folículos linfóides 

dos casos de leptospirose e sepse apresentaram um aspecto de baixa 

densidade celular, quando comparadas com os casos do grupo trauma (P= 

0,0001). 

  O endotélio da arteríola centro-folicular demonstrou sinais de 

ativação endotelial nos casos dos grupos leptospirose e sepse e ausentes 

no grupo trauma (P= 0,001). 
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Tabela 3: Achados histológicos esplênicos em pacientes com leptospirose 
com choque séptico, sepse e trauma 

Achados patológicos Leptospirose 

(n=11) 

Sepse 

(n=10) 

Trauma 

(n=12) 

p valor 

 

Congestão polpa vermelha * 

Ausência/Discreta 

Moderada/Intensa 

 

 

1(9,1%) 

10(90,9%) 

 

 

0(0%) 

10(100%) 

 

 

10(83,3%) 

2(16,7%) 

 

 
1p<0,0001 
ap=0,001 

bp=NS 
cp<0,0001 

 

Tipe de congestão 

Focal 

Difusa 

 

 

0(0%) 

11(0%) 

 

0(0%) 

10(100%) 

 

10(83,3%) 

1(8,3%) 

1p<0,0001 
ap<0,001 

bp=NA 
cp<0,0001 

 

Hemorragia peri/subcapsular  

 

1(9,1%) 

 

2(20,0%) 

 

8(66,70%) 

1p<0,008 
ap=0,007 

bp=NS 
cp<0,038 

 

Hemorragia polpa vermelha  

 

 

10(90,9%) 

 

10(100%) 

 

8(66,7%) 

1p<0,075 
ap=NA 
bp=NS 

cp<0,068 

 

Necrose polpa vermelha 

 

 

1(9,1%) 

 

3(30%) 

 

0(0%) 

1p<0,093 
ap=NA 
bp=NS 
cp=NS 
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Vasos da polpa vermelha 

Necrose e trombose 

 

 

0(0%) 

 

2(20,0%) 

 

0(0%) 

1p<0,093 
ap=NA 
bp=NS 
cp=NS 

 

Células reticulares/macrófagos da 
polpa vermelha* 

Normal/Discreta 

Moderada/Intensa 

 

 

0(0%) 

11(100,0%) 

 

 

1(10,0%) 

9(90,0%) 

 

 

12(100,0%) 

0(0%) 

1p<0,0001 
ap<0,0001 

bp=NS 
cp<0,0001 

 

Células polimorfonucleares da 
polpa vermelha* 

Normal/Discreta 

Moderada/Intensa 

 

 

0(0%) 

11(100,0%) 

 

 

4(40,0%) 

6(60,0%) 

 

 

12(100,0%) 

0(0%) 

 
1p<0,0001 
ap<0,0001 
bp=0,035 

cp<=0,003 

 

Plasmócitos da polpa vermelha* 

Normal/Discreta 

Moderada/Intensa 

 

0(0%) 

11(100,0%) 

 

1(10,0%) 

9(90,0%) 

 

12(100,0%) 

0(0,0%) 

1p<0,0001 
ap<0,0001 

bp=NS 
cp<0,0001 

 

Linfócitos da polpa vermelha** 

Normal 

Discreto 

 

0(0%) 

11(100,0%) 

 

 

0 (0,0%) 

10(100,0%) 

 

 

11(91,7%) 

1(8,3%) 

1p<0,0001 
ap<0,0001 

bp=NA 
cp<0,0001 
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Metaplasia mielóide na polpa 
vermelha 

 

11(100,0%) 

 

4(40,0%) 

 

0(0,0%) 

1p<0,0001 
ap<0,0001 
bp=0,004 
cp<0,029 

 

Pigmentos de hemossiderina  

Normal 

Moderado 

Intensa 

 

5(45,5%) 

1(9,1%) 

5(45,5%0 

 

6(60,0%) 

1(10,0%) 

3(30,0%) 

 

 

12(100,0%) 

0(0,0%) 

0(0,0%) 

 
1p<0,064 
ap<0,012 

bp=NS 
cp=NS 

 

Volume dos folículos  

Normal 

Atrófico 

 

 

2(18,2%) 

9(81,8%) 

 

0(0,0%) 

10(100,0%) 

 

12(100,0%) 

0(0,0%) 

 

1p<0,0001 
ap<0,0001 

bp=NS 
cp<0,0001 

 

Depleção de zona T-dependente  

 

11(100,0%) 

 

6(60,0%) 

 

0(0%) 

1p<0,0001 
ap<0,0001 
bp=0,035 
cp=0,003 

 

Depleção de zona B-dependente  

 

9(81,8%) 

 

9(90,0%) 

 

0(0%) 

1p<0,0001 
ap<0,0001 

bp=NS 
cp<0,0001 

 

Sinais de ativação do endotélio da 
arteríola centro-folicular 

 

11(100,0%) 

 

7(70,0%) 

 

3(25,0%) 

1p=0,001 
ap<0,0001 

bp=NS 
cp<0,046 
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* Os parâmetros foram reagrupados em 2 categorias para análise estatística 
(normal/discreto e moderado/intenso). 

**  A análise semiquantitativa dos linfócitos da polpa vermelha foram 
reagrupados para análise estatística em duas categorias (normal e discreto)  
1p: valor de p comparando os três grupos (leptospirose, sepse e trauma) 
como determinados pelo teste de Pearson Chi-Square. 
 ap:  valor de p comparando o grupo leptospirose com o  grupo trauma. 
b p: valor de p comparando o grupo leptospirose com o grupo sepse. 
c p: valor de p comparando o grupo sepse com o grupo trauma. 

NS – não significante 

NA – não se aplica 

 

 

 

 

Os achados histopatológicos, de casos de leptospirose grave 

com SPHS e choque cardiovascular podem ser visualizados na figura 7. 

Reação de IH positiva para antígenos de Leptospira pode ser visualizada na 

figura 8. 
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Figura 7. Baço – Achados histológicos do baço na leptospirose grave com 
hemorragia pulmonar e choque cardiovascular: a – congestão, hemorragia e 
pigmentos de hemossiderina na PV; b- esplenite aguda com 
polimorfonucleares, plasmócitos, macrófagos e células reticulares; c- 
metaplasia mielóide da PV; d – hiperplasia e hipertrofia de células reticulares 
e aumento do número de macrófagos na PV; e – folículos da PB com atrofia 
e congestão intensa da PV; f- folículo da PB com zona-T e zona-B 
dependentes com depleção de linfócitos, infiltração de macrófagos na PB, 
sinais morfológicos de ativação endotelial na arteríola centro-folicular. 
Coloração hematoxilina-eosina.  Aumento x 400, exceto figura e (x 200).

b

c

a

e f

d
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Figura 8. Baço – reação imuno-histoquímica evidenciando antígenos de 

leptospira. (SABC, x200) 
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6.3. Análise da resposta imune in situ no baço de pacientes 

com leptospirose e choque, comparada com casos 

controles de sepse e trauma. 

 

6.3.1. Resposta imune celular inata e adquirida 

Os resultados quantitativos da expressão tecidual de células 

imune e de células apoptóticas no baço de pacientes com leptospirose com 

choque, sepse e trauma estão demonstrados nos gráficos 1-7; nas figuras 9-

15, na tabela 4 e nos anexos 9, 10 e 11. 

  As células NK estiveram diminuídas nos grupos infecciosos em 

relação ao grupo trauma. 

 

Gráfico 1. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células 
CD57+ nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, 
Sepse e Trauma. 
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Figura 9. Baço – reação imuno-histoquímica para células Natural-
killer (CD57+) nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse e 3 - trauma 
(SABC, 400x) 
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As células dendríticas (S100), apresentadoras de antígenos 

estiveram em número aumentado na PV do baço dos dois grupos 

infecciosos (leptospirose e sepse) em relação ao grupo controle trauma. Na 

leptospirose, o número de células S100+ foi significantemente maior que na 

sepse (p= 0,0003). Na PB, entretanto, estas células estiveram aumentadas 

significantemente apenas na leptospirose, não havendo diferenças entre o 

grupo sepse e o grupo trauma. 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células 

S100+ nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, 

Sepse e Trauma. 
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Figura 10. Baço – reação imuno-histoquímica para células 
apresentadoras de antígenos (S100+) nos grupos: 1 - leptospirose, 
2 - sepse e 3 - trauma (SABC, 400x) 
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Células CD68+ encontram-se significantemente em número 

aumentado na PV e PB do grupo sepse em relação à leptospirose e ao 

trauma. Não houve diferenças entre os grupos leptospirose e trauma. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células 

CD68+ nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, 

Sepse e Trauma. 
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Figura 11. Baço – reação imuno-histoquímica para macrófagos 
(CD68+) nos grupos: 1 -leptospirose, 2 - sepse e 3 - trauma (SABC, 
400x) 
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As células TCD4+ apresentaram-se em quantidade menor nos 

baços dos casos de leptospirose e sepse que no grupo trauma, tanto na PV 

quanto na PB (p< 0,0001). No grupo de leptospirose encontrou-se uma 

quantidade relativamente menor dessas células quando comparado com o 

grupo sepse (p= 0,043). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células CD4+ 

nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse e 

Trauma. 
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Figura 12. Baço – reação imuno-histoquímica para linfócitos TCD4+ 
nos grupos: 1 -leptospirose, 2 - sepse e 3 - trauma (SABC, 400x) 
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As células TCD8+ estiveram em quantidade semelhante ao 

controle trauma, na PV e PB, porém diminuídas no tecido esplênico dos 

casos de sepse quando comparadas com o grupo trauma (p<0,01). 

    

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células CD8+ 

nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse e 

Trauma. 
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Figura 13. Baço – reação imuno-histoquímica para linfócitos TCD8+ 
nos grupos: 1-leptospirose,  2 - sepse e 3 - trauma (SABC, 400x) 
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O grupo leptospirose apresentou uma quantidade maior de 

células B na PV que no grupo sepse (p=0,02) e trauma (0,006). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células 

CD20+ nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, 

Sepse e Trauma. 
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Figura 14. Baço – reação imuno-histoquímica para linfócitos B 
(CD20+) nos grupos: 1-leptospirose,  2 - sepse e 3 - trauma (SABC, 
400x) 
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Houve menor grau de apoptose nos grupos de leptospirose e 

sepse que no grupo trauma na PB. Na PV, a apoptose foi significantemente 

diminuída nos grupo leptospirose em relação ao trauma não havendo 

diferenças entre os grupos de sepse e trauma. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células 

apoptóticas nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, 

Sepse e Trauma. 
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Figura 15. Baço – reação imuno-histoquímica para células 
apoptóticas (caspase 3+) nos grupos: 1- leptospirose, 2 - sepse e 3 - 
trauma (SABC, 400x) 
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Tabela 4: Resultados quantitativos da expressão tecidual de células imune 

no baço de pacientes com leptospirose com choque, sepse e trauma 

 Leptospirose  

(11 casos) 

Sepse  

(10 casos) 

Trauma  

(12 casos) 

Valor P 

 

NK 

PV 

 

 

19,20 

(16,0-26,40) 

 

17,6  

(2,4-73,6) 

 

90,40  

(73,6-173,6) 

1 p=0,0003 

ap<0,0001 
bp=0,97 NS 
cp=0,0062 

 

PB 

 

 

 

24,0 

(18,40-61,60) 

 

5,6  

(0,0-32,80) 

 

135,2  

(92,8-198,4) 

 1 p=0,0005 

 ap=0,0023 
bp=0,037NS 

cp=0,0022 

 

CD68 

PV 

 

598,4 

(153,6-898,4) 

 

1075  

(712,0-1411) 

 

308,0 

(224,0-350,4) 

 1 p=0,0007 

 ap=0,052 NS 
bp=0,0184 
cp=0,0005 

 

PB 

 

192,0 

(153,6-325,6) 

 

547,20 

(404,8-628,0) 

 

148,0 

(68,8-184,0) 

1 p<0,0001 

ap=0,1481 NS 
bp=0,0001 
cp<0,0001 

 

686,4 

(390,4-1040) 

 

54,4  

(12,8-125,6) 

 

4,8  

(6,4-8,0) 

 1 p<0,0001 

 ap<0,0001 
bp=0,0003 
cp=0,0001 

 

S100 

PV 

 

 

PB 

 

 

214,4 

(81,60-288,8) 

 

10,4 

 (0,8-19,2) 

 

8,8  

(1,6-24,0) 

 1 p<0,0001 

 ap<0,0001 
bp=0,0001 

cp=0,97 NS 
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 Leptospirose  

(11 casos) 

Sepse  

(10 casos) 

Trauma  

(12 casos) 

Valor P 

 

4,8 

(1,60-17,60) 

 

15,2  

(6,40-40,80) 

 

37,6 

(8,80-71,20) 

1 p=0,029 

ap=0,016 
bp=0,08 NS 
cp=0,26 NS 

 

Caspase 3 

PV 

 

 

 

PB 

 

0,0 

(0,0-5,6) 

 

3,2 

(2,4-14,4) 

 

62,4 

(29,6-103,2) 

1 p=0,0002 

ap=0,0006 
bp=0,1 NS 
cp=0,0011 

 

78,40 

(57,60-237,60) 

 

 

185,6 

(90,40-411,2) 

 

 

624,0 

(528,0-846,4) 

 

1p<0,0001 
ap<0,0001 
bp=0,044 

cp=0,0003 

 

TCD4+  

PV 

 

 

 

PB 

 

 

1835,0 

(1367,0-2376,0) 

 

 

1850,0 

(1420,0-
2307,0) 

 

5118,0 

(3925,0-
6040,0) 

 

1p<0,0001 
ap<0,0001 

bp=0,69 NS 
cp<0,0001 

 

412,8 

(260,0-1493,0) 

 

70,40 

(49,60-298,40) 

 

 

583,2 

(340,8-761,6) 

 

1p=0,0011 
ap<0,689 NS 

bp=0,0035 
cp=0,0008 

 

TCD8+ 

PV 

 

 

 

PB 

    

 

 

865,6 

(509,6-1024,0) 

 

 

148,0 

(62,40-188,0) 

 

835,20 

(564,0-1268,0) 

1p<0,0001 
ap=0,51 NS 
bp=0,0002 
cp<0,0001 
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 Leptospirose  

(11 casos) 

Sepse  

(10 casos) 

Trauma  

(12 casos) 

Valor P 

 

CD20 

PV 

 

 

188,8 

(143,2-284,0) 

 

 

76,80 

(39,20-158,40) 

 

 

36,0 

(23,2-75,2) 

 

1p<0,0084 
ap=0,0082 
bp=0,0221 

cp=0,176 NS 

 

PB 

 

 

 

2163,0 

(2011,0-2798,0) 

 

 

2525,0 

(2082,0-
3097,0) 

 

1541,0 

(1287,0-
1900,0) 

 

1p<0,0001 
ap=0,0035 

bp=0,231 NS 
cp=0,0022 

 

*Dados expressos em mediana e em parênteses, percentis 25% e 75% 

1 p: valor de p  comparando os três grupos (leptospirose, sepse e trauma) 

como determinado pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 ap:  valor de p comparando o grupo leptospirose com o  grupo trauma  (teste 

Mann-Whitney). 

b p: valor de p comparando o grupo leptospirose com o grupo sepse (teste 

Mann-Whitney). 

c p: valor de p comparando o grupo sepse com o grupo trauma (teste Mann-

Whitney). 

NS – não significante 
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6.3.2. Expressão de citocinas in situ no baço 

 

Os dados relativos à análise quantitativa da expressão de 

citocinas no tecido esplênico dos casos do estudo estão apresentados nos 

gáficos 8-16; nas figuras 16-24; na tabela 5 e nos anexos 9, 10 e 11.   

A expressão de TNFα esteve significantemente aumentada no 

grupo leptospirose em relação aos controles de sepse e trauma, tanto na PV 

quanto na PB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células com 
expressão de TNF-alfa nas polpas vermelha e branca nos casos de 
Leptospirose, Sepse e Trauma. 
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Figura 16. Baço – reação imuno-histoquímica para células com 
expressão de TNF-alfa nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse e 3 - 
trauma (SABC, 400x) 
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A expressão tecidual foi mínima das citocinas Th1 (IFNγ, IL1, 

IL2 e IL6) nos baços dos três grupos estudados, não havendo diferenças 

entre os mesmos. Exceção, da IL-12 que mostrou expressão 

significantemente aumentada na PV do grupo leptospirose em relação ao 

grupo trauma. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células com 

expressão de IFN-gama nas polpas vermelha e branca nos casos de 

Leptospirose, Sepse e Trauma. 
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Gráfico 10. Avaliação quantitativa da imunomarcação de células com 
expressão de IL-1 nas polpas vermelha e branca nos casos de 
Leptospirose, Sepse e Trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Avaliação quantitativa de células com expressão de IL-2r 
nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse e 
Trauma. 
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Gráfico 12. Avaliação quantitativa de células com expressão de IL-6 
nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse e 
Trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Avaliação quantitativa de células com expressão de IL-12 
nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse e 
Trauma. 
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Figura 17. Baço – reação imunohistoquímica para células com 
expressão de IFN-gama nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse e 3 - 
trauma (SABC, 400x) 
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Figura 18. Baço – reação imunohistoquímica para células com 
expressão de IL-1 nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse e 3 - 
trauma (SABC, 400x) 
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Figura 19. Baço – reação imunohistoquímica para células com expressão de 
IL-2 nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse e 3 - trauma (SABC, 400x) 
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Figura 20. Baço – reação imunohistoquímica para células com 
expressão de IL-6 nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse e 3 - 
trauma (SABC, 400x) 
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Figura 21. Baço – reação imunohistoquímica para células com 
expressão de IL-12 nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - trauma (SABC, 
400x) 
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Na PV e na PB a quantidade de células marcadas para IL-4 foi 

semelhante nos grupos leptospirose e trauma (p=0,47). O grupo sepse 

apresentou expressão menor dessa citocina quando comparado com os 

grupos leptospirose (p= 0,035) e trauma (p= 0,044). 

  O número de células com expressão de IL-10 estava 

significativamente aumentado na PV e PB dos baços dos grupos infecciosos 

em relação ao trauma.  

  A expressão de TGFβ foi semelhante na PV e PB dos baços do 

grupo leptospirose e trauma. Apenas na PV o grupo sepse revelou 

expressão aumentada de TGFβ em relação ao grupo leptospirose 

(p=0,0184) e trauma (p=0,0041). 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Avaliação quantitativa de células com expressão de IL-4 
nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse e 
Trauma. 
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Gráfico 15. Avaliação quantitativa de células com expressão de IL-10 
nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse e 
Trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Avaliação quantitativa de células com expressão de TGF-
beta nas polpas vermelha e branca nos casos de Leptospirose, Sepse 
e Trauma. 
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Figura 22. Baço – reação imunohistoquímica para células com 
expressão de IL-4 nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse, 3 -  
trauma (SABC, 400x) 

 

3

1

2



 

Tese de Doutorado - Amaro Nunes Duarte Neto 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Baço – reação imunohistoquímica para células com 
expressão de IL-10 nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse, 3 - 
trauma (SABC, 400x) 
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Figura 24. Baço – reação imunohistoquímica para células com 
expressão de TGF-beta nos grupos: 1 - leptospirose, 2 - sepse, 3 - 
trauma (SABC, 400x) 
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Tabela 5: Resultados quantitativos da expressão tecidual de citocinas no 

baço de pacientes com leptospirose com choque, sepse e trauma 

 Leptospirose 

(11 casos) 

Sepse 

(10 casos) 

Trauma 

(12 casos) 

Valor P 

 

22,40 

(12,80-32,40) 

 

4,0 

(0,8-17,6) 

 

2,40 

(0,0-5,6) 

 

1 p=0,0021 

ap=0,0014 

bp=0,0166 

cp=0,233 NS 

 

TNFα 

PV 

 

 

PB 

 

32,0 

(0,0-100,0) 

 

0,0 

(0,0-0,80) 

 

0,0 

(0,0-2,40) 

1 p=0,0001 

ap=0,0011 

bp=0,0008 

cp=0,2933 

 

0,0 

(0,0-4,0) 

 

0,0 

(0,0-1,60) 

 

0,0 

(0,0-3,20) 

1 p=0,68 

ap=0,949 NS 

bp=0,56 NS 

cp=0,54 

 

IFNγ 

PV 

 

 

PB 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

1 p=0,63 

ap=0,97 NS 

bp=NA 

cp=NA 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,8 

(0,0-2,40) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

1 p=0,054 

ap=0,77 NS 

bp=0,093 NS 

cp=0,14 NS 

 

IL1 

PV 

 

 

PB 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

1 p=0,97 

ap<0,97 

bp=1,0 NS 



 

Tese de Doutorado - Amaro Nunes Duarte Neto 

144 

cp=0,944 NS 

 Leptospirose 

(11 casos) 

Sepse 

(10 casos) 

Trauma 

(12 casos) 

Valor P 

 

0,0 

(0,0—24,0) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-0,80) 

1 p=0,515 

ap=0,87 NS 

bp=0,44 NS 

cp=0,53 NS 

 

IL2 

PV 

 

 

PB 

 

0,0 

(0,0-3,2) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-1,60) 

1 p=0,15 

ap=0,87 NS 

bp=NA 

cp=NA 

 

3,2 

(1,6-11,20) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

1,6 

(0,0-6,4) 

1 p<0,0021 

ap=0,40 NS 

bp=NA 

cp=NA 

 

IL6 

PV 

 

 

PB 

 

0,0 

(0,0-4,0) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-1,60) 

1 p=0,11 

ap=0,85 NS 

bp=NA 

cp=NA 

 

8,0 

(4,80-14,40) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

1p<0,0001 

ap=0,0031 

bp=NA 

cp=NA 

 

IL12 

PV 

 

 

 

PB 

 

0,0 

(0,0-2,40) 

 

0,0 

(0,0-0,0) 

 

0,0 

(0,0-1,60) 

1 p=0,076 

ap=0,87 

bp=NA 

cp=0,15 NS 
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 Leptospirose 

(11 casos) 

Sepse 

(10 casos) 

Trauma 

(12 casos) 

Valor P 

 

IL4 

PV 

 

11,20 

(0,0-49,60) 

 

0,00 

(0,00-0,80) 

 

1,60 

(0,00-12,00) 

1 p=0,034 

ap=0,047 NS 

bp=0,035 

cp=0,044 

 

PB 

 

0,00 

(0,00-24,80) 

 

0,00 

(0,00-0,00) 

 

1,60 

(0,00-5,60) 

1 p<0,014 

ap=0,97 NS 

bp=NT 

cp=NA 

 

33,60 

(28,80-64,16) 

 

83,20 

(38,40-152,0) 

 

0,0 

(0,0-0,80) 

1 p<0,0001 

ap=0,0006 

bp=0,024 

cp=0,0002 

 

IL10 

PV 

 

 

PB 

 

20,80 

(15,20-52,80) 

 

32,0 

(13,60-66,40) 

 

0,0 

(0,0-0,80) 

1 p=0,0002 

ap=0,0006 

bp=0,4811 NS 

cp=0,0009 

 

83,20 

(58,40-156,0) 

 

212 

(118,4-266,4) 

 

32 

(8,0-80,8) 

1 p=0,003 

ap=0,056 NS 

bp=0,0184 

cp=0,0041 

 

TGFβ 

PV 

 

 

 

PB 

 

86,40 

(64,0-207,2) 

 

117,6 

(71,60-199,20) 

 

81,60 

(25,60-124,0) 

1 p=0,43 

ap=0,37 NS 

bp=0,91 NS 

cp=0,2226 NS 
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*Dados expressos em mediana e em parêntesis, os percentis 25% e 75% 

1p: valor de p comparando os três grupos (leptospirose, sepse e trauma) como 
determinados pelo teste de Kruskal-Wallis. 

ap: valor de p comparando o grupo leptospirose com o  grupo trauma (teste Mann-
Whitnney). 

bp: valor de p comparando o grupo leptospirose com o grupo sepse (teste Mann-Whitnney). 

cp: valor de p comparando o grupo sepse com o grupo  trauma (teste Mann-Whitnney). 

NS – não significante 

NA – não se aplica 
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7. Discussão 

 

1- A leptospirose grave com choque cardiovascular tem comportamento 

clínico semelhante com a sepse/choque séptico causados por bactérias 

Gram-positivas/-negativas. 

Os dados apresentados na tabela 1 demonstram que os 

pacientes com leptospirose incluídos nesse estudo apresentaram quadro 

clínico e laboratorial condizente com os critérios definidores de choque 

séptico: febre, taquicardia, hipotensão requerendo o uso de drogas 

vasoativas, leucocitose e disfunção de órgãos vitais (Bone et al, 1992; 

Dellinger et al, 2008). Foram selecionados 11 casos de leptospirose grave 

com choque e SPHS, a maioria homens adultos jovens, que viviam em 

condições sanitárias precárias, demonstrando preditores de um desfecho 

desfavorável, à admissão hospitalar. Esses fatores de risco de morte na 

evolução de um caso de leptospirose grave foram bem determinados em 

São Paulo e incluem choque cardiovascular, insuficiência respiratória com 

uso de ventilação mecânica, idade acima de 40 anos, creatinina e potássio 

séricos elevados, oligúria e plaquetopenia (Marotto et al, 1999; Spichler et al, 

2008). Também, a gravidade dos casos pode ser aferida pela breve 

internação em cuidados intensivos, necessidade de hemodiálise, uso de 

drogas vasoativas e pelo alto escore APACHE II, cuja mediana foi de 23,5, 

que corresponde a uma taxa de sobrevida de apenas 30% (Knaus et al, 

1985). A principal causa mortis destes pacientes foi a hemorragia pulmonar 
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maciça acompanhada de disfunção de múltiplos órgãos devido ao choque 

refratário. 

A leptospirose não é incluída entre as causas clássicas de 

choque séptico na literatura médica, embora casos graves preencham os 

critérios clínicos e laboratoriais definidores de sepse/choque séptico.  

Formas graves de leptospirose - doença de Weil com hemorragia pulmonar 

e choque - são raras em áreas não endêmicas, mas são freqüentes em 

países onde a doença se comporta como uma endemia como Índia, 

Tailândia, Peru e Brasil (Nicodemo et al, 1997; Chierakul et al,2008; Ko et al, 

2009). Acreditamos que a leptospirose é uma causa de choque séptico 

nestas regiões geográficas, com aspectos clínicos, laboratoriais e desfechos 

similares ao choque causado por bactérias Gram-positivas/-negativas como 

o observado em nossa casuística.  

Para alguns autores, como Andrade et al (2007a), a 

leptospirose pode ser vista do ponto de vista clínico e laboratorial como um 

“modelo perfeito de sepse”, uma vez que a doença afeta, geralmente, um 

grupo uniforme de pacientes composto de homens jovens, sem 

comorbidades prévias. Inversamente, a sepse/choque séptico por bactérias 

Gram-positivas/negativas apresenta diversidade dentro de sua casuística, 

com grande heterogeneidade dos pacientes quanto ao sexo, idade, 

patologias de base, agentes etiológicos e órgãos acometidos pela infecção, 

o que certamente influencia os resultados de ensaios de diagnóstico, 

tratamento e prognóstico. Como exemplo, durante a década de 90, trials 

fracassaram em diminuir a mortalidade na sepse/choque séptico ao 
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proporem a atenuação da resposta inflamatória, por meio de bloqueadores 

de TNFα e de IL-1 (Abraham et al, 1995; Opal et al, 1997). Muito do 

insucesso desses estudos foi atribuído à falta de homogeneidade dos casos 

de sepse quanto às características demográficas, patologias de base e ao 

tipo de infecções apresentadas. No entanto, esses desacertos iniciais 

permitiram o surgimento das primeiras hipóteses de que, ao contrário do que 

se pensava, na sepse/choque séptico um estado imunossupressor 

desenvolve-se ao longo da doença (Hotchkiss e Karl, 2003). A 

imunossupressão da sepse/choque séptico seria o responsável pelo óbito do 

paciente, causando uma incapacidade do paciente de curar-se da infecção 

inicial e de permitir a aquisição de outras infecções durante os cuidados 

intensivos como, por exemplo, infecções por bactérias Gram-negativas 

nosocomiais (Rajan e Sleigh, 1997) , vírus Herpes simplex (Luyt et al, 2007) 

e CMV (Limaye et al, 2008). Essa condição caracteristicamente desenvolve-

se por volta do quarto ao sétimo dia de doença e se agrava quando novas 

infecções são adquiridas (Hotchkiss e Karl, 2003). Neste estudo, os casos 

de leptospirose tiveram uma breve estadia hospitalar (mediana de dois dias), 

porém deve-se acrescentar o tempo decorrido entre o início dos sintomas e 

a admissão hospitalar, que teve uma mediana de cinco dias. É possível que 

este intervalo de tempo tenha influído no desfecho letal dos casos, com 

atraso na instituição terapêutica de antibióticos e hidratação intravenosa, 

além de fatores inerentes ao indivíduo e ao agente. 

Os pacientes da presente investigação receberam o tratamento 

para choque séptico e para leptospirose padronizados de acordo com a 
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época da internação no Hospital das Clínicas da FMUSP e no Hospital 

Universitário da USP. Durante a última década, a terapia da sepse/choque 

séptico empregou a reposição volêmica intravenosa, antibioticoterapia, 

infusão de drogas vasoativas em caso de choque, ventilação mecânica 

protetora com baixos volumes correntes e com altos níveis de pressão 

expiratória positiva, quando há lesão pulmonar aguda e a diálise se houver 

disfunção renal (Amato et al, 1998; Andrade, et al 2007, Dellinger et al, 

2008). Todos os pacientes deste estudo receberam ceftriaxone como 

antibioticoterapia específica, mesmo com um relato de vários dias de 

sintomas antes da admissão hospitalar (mediana de cinco dias).  Na 

leptospirose, o benefício do tratamento antibiótico instituído após quatro dias 

de doença não é demonstrado de forma inequívoca, provavelmente devido 

ao pequeno número de pacientes incluídos nos trials disponíveis (Guidugli et 

al, 2000). Igualmente, alguns autores alegam que na fase tardia da 

leptospirose o grau de lesões orgânicas associa-se mais fortemente 

associado à resposta imune e inflamatória do hospedeiro, deflagradas no 

início da enfermidade, que à ação em si de leptospiras (Faine et al, 1999; 

Levett, 2001). Entretanto, uma evidência experimental recente demonstrou o 

benefício do uso de ampicilina em hamsteres infectados, com reversão da 

disfunção tubular renal mesmo quando instituída tardiamente no curso do 

experimento (Spichler et al, 2007). Na nossa casuística, demonstramos a 

presença de antígeno de leptospiras no baço em um cenário de esplenite 

aguda. Com este dado, não se pode excluir a participação do agente no 

curso das lesões da leptospirose grave. Assim sendo e considerando-se a 
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leptospirose grave como uma verdadeira sepse, a não instituição de 

antibiótico, na fase de evolução mais tardia da doença, iria contra um dos 

preceitos da terapêutica em doenças infecciosas - o controle obrigatório do 

foco infeccioso e a antibioticoterapia direcionada contra o agente (Dellinger 

et al, 2008). Serão necessários estudos prospectivos para avaliar a dinâmica 

do agente nas diferentes fases evolutivas da doença, principalmente nos 

casos fulminantes de leptospirose, através de hemocultura de sangue 

periférico e métodos de quantificação molecular. 

Um importante avanço na terapia da leptospirose foi 

determinado recentemente por Andrade et al (2007a) através do tratamento 

dialítico diário e precoce , com impacto na redução da mortalidade. Alguns 

casos do presente estudo receberam tal terapêutica, de acordo com as 

rotinas dos serviços nos quais estavam hospitalizados, embasadas no 

protocolo da pesquisa citada (Andrade et al, 2007a). Ressalte-se que dois 

pacientes não puderam se submeter à hemodiálise devido à hipotensão 

profunda, refratária a altas doses de drogas vasoativas, contra-indicando o 

procedimento terapêutico.  

Ao contrário do fracasso da terapia imunomoduladora da 

resposta inflamatória na sepse/choque séptico, o tratamento com 

imunossupressores vem sendo empregado com sucesso na diminuição da 

alta mortalidade da leptospirose com SPHS (Shenoy et al, 2006; Triverdi et 

al, 2009, 2010). No passado, tal intervenção nesta doença infecciosa não 

obteve êxito em demonstrar benefícios, pelo pequeno número de pacientes 

incluídos nos estudos, porém, ensaios randomizados recentes, com 
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metilprednisolona, ciclofosfamida e plasmaférese, demonstraram uma 

diminuição significativa da mortalidade na leptospirose com insuficiência 

respiratória por SPHS. É certo que a leptospirose deve apresentar 

diferenças com a sepse/choque séptico causado por outras bactérias que 

favoreceram esses bons resultados, seja pelas características da população 

afetada e sua suscetibilidade, seja por peculiaridades do quadro clínico ou 

seja por propriedades inerentes à Leptospira sp. e  sua interação com o 

hospedeiro durante o processo patogênico. Entretanto, o tratamento 

imunomodulador ainda não se encontra consensualmente em uso em nosso 

meio. Um dos grandes desafios para tal é a decisão de instituir essa 

modalidade terapêutica quando há a possibilidade de outros diagnósticos 

diferenciais, que podem ser agravados com a imunossupressão. 

Certamente, uma medida que poderia estender os benefícios do tratamento 

com imunossupressores para nossos pacientes seria a implantação de 

protocolos de atendimento para pacientes com febres hemorrágicas em 

nossas instituições de saúde, considerando o emprego de testes de 

diagnóstico rápido (Croda et al., 2007) já desenvolvidos para leptospirose.  

Outros tratamentos com imunomoduladores serão discutido adiante. 

   

2- O aspecto histopatológico do baço, à necropsia de casos de leptospirose 

grave, assemelha-se aos achados da sepse/choque séptico por meio de 

sinais de disfunção endotelial, esplenite aguda e atrofia folicular. 
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Os estudos de necrópsias em leptospirose são poucos, em 

geral descritivos e sem estudo da imunidade tecidual (Arean, 1962; De Brito 

et al, 1967; Comby et al., 1969; Salkade et al, 2005; Chakurkar et al, 2008). 

As lesões esplênicas da leptospirose humana foram delineadas por Arean 

(1962) e Comby et al. (1969), enquanto que na leptospirose experimental, 

foram estudadas por Muensoongnoen et al (2005) em hamsteres infectados 

por Leptospira interrogans serovar pyrogenes.  Estes autores demonstraram 

que o baço encontra-se de volume normal ou aumentado, com congestão 

sinusoidal, áreas de hemorragias extensas do parênquima, focos de necrose 

celular, grânulos de hemossiderina, hiperplasia de células reticulares com 

eritrofagocitose, infiltrado celular composto por neutrófilos, plasmócitos e 

eosinófilos. Apenas Comby et al (1969) descreve a PB esplênica, com atrofia 

de folículos e hemorragias nestas áreas em alguns casos.   

O estudo atual é original, pois revê os fenômenos patológicos 

do baço em casos graves de leptospirose com SPHS e choque 

cardiovascular, fazendo um paralelo entre tais eventos com aqueles 

demonstrados por pacientes com choque séptico por bactérias Gram-

positivas/negativas, através de análise semi-quantitativa das alterações da 

histologia esplênica e do emprego da metodologia de imunohistoquímica 

para caracterização da resposta imune in situ.  Nossos resultados 

demonstram uma forte similaridade entre leptospirose e sepse quanto ao 

aspecto histológico e imunopatológico do baço, com diferenças significantes 

desses dois grupos infecciosos em relação aos controles normais (grupo 

trauma).  
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Verificamos como os autores Arean (1962), Comby et al (1969) 

e Muensoongnoen et al (2005) que a leptospirose e a sepse determinam um 

padrão de esplenite aguda. Encontramos células reticulares com hiperplasia 

e hipertrofia, número aumentado de macrófagos, eritrofagocitose moderada, 

infiltrado inflamatório com neutrófilos, eosinófilos e plasmócitos, além de 

focos de hematopoiese extra-medular. Congestão difusa e áreas de 

hemorragia ocorreram de forma bem pronunciada em relação aos controles 

normais. As células endoteliais das arteríolas centrais da PB demonstraram 

sinais de ativação na leptospirose, porém sem necrose das mesmas. Em 

contraste, o grupo de sepse apresentou o mesmo padrão de endotélio 

ativado, mas com dois casos de necrose endotelial e trombose. Futuros 

estudos são necessários para aprofundar o conhecimento sobre a disfunção 

do endotélio vascular na leptospirose, através da expressão de moléculas de 

adesão (VCAM e E-selectina) em amostras de tecidos e da caracterização 

das alterações hemodinâmicas da microvasculatura, que levam ao choque 

distributivo.  

Pacientes com leptospirose e sepse tiveram uma marcante 

atrofia dos folículos da PB esplênica, com baixa densidade celular nas 

regiões T-/B- dependentes. Este achado, por si só, sugere um 

comprometimento da imunidade adaptativa nestas duas doenças 

infecciosas, com repercussões nos linfócitos B com prejuízo da resposta de 

anticorpos efetores, bem como nas células TCD4+ auxiliares, a ativação de 

macrófagos e a indução de uma resposta Th1 (Cesta, 2006; Delves e Roitt, 

2000b).  
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A IH para antígeno de Leptospira mostrou um padrão granular 

de positividade, distribuído difusamente na PV e PB, tanto extracelular 

quanto intracelular (macrófagos, células reticulares e células endoteliais). A 

grande quantidade de antígenos de leptospiras presente no baço, marcando 

diferentes tipos celulares, sugere alta carga bacteriana infectante e indica 

que os mesmos têm um papel importante  na patogenia da leptospirose com 

choque séptico. Este resultado, até o conhecimento dos autores, é a 

primeira demonstração na literatura médica de antígeno de leptospiras no 

baço, por meio de IH, previamente bem documentado no fígado, rins, 

coração, pulmão, músculo esquelético e cardíaco (De Brito et al, 1987; Alves 

et al, 1992; Uip et al, 1992; Nicodemo et al, 1997). 

Diversas tentativas foram feitas no laboratório da Disciplina de 

Moléstias Transmissíveis do Departamento de Patologia da FMUSP para 

demonstrar a presença de DNA de leptospiras no tecido esplênico, bem 

como quantificá-lo. Infelizmente, ainda não se obteve sucesso. Esse tipo de 

investigação nestas amostras seria importante, pois responderia a questão 

ainda em aberto, da participação da carga bacteriana infectante na 

patogênese da leptospirose grave com choque e SPHS (Silva et al, 2002). 

Até o momento, foi demonstrado no Peru um caso fulminante de SPHS que 

se associou a grande quantidade de DNA de leptospiras amplificado do 

tecido pulmonar, correlacionando-se com uma grande quantidade de 

bactérias infectantes (Segura et al, 2005). 
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3- A leptospirose humana grave com choque cardiovascular e SPHS 

apresentam um comprometimento da imunidade inata aferida no baço e 

traduzida por uma baixa quantidade de células Natural Killer e baixa 

expressão de IFN.  

Os casos do grupo de leptospirose e do grupo sepse 

apresentaram uma quantidade expressivamente menor de células NK 

quando comparados com o grupo trauma, demonstrando nessas duas 

doenças um comprometimento profundo do início da resposta imune (Delves 

e Roitt, 2000a).  

Este estudo apresenta, pela primeira vez na literatura 

pesquisada, uma avaliação de células NK em casos de leptospirose humana 

grave, antes somente realizada no homem ex vivo (Klimpel et al, 2003) ou 

de forma indireta, por meio de dosagem sérica de granzimas (De Fost et al, 

2007). As células NK são as principais células de defesa da imunidade inata 

por terem atividade citotóxica contra bactérias extracelulares e por 

secretarem IFN, que irá estimular a ativação e ação de fagocitose dos 

macrófagos, a apresentação de antígenos e a atividade citotóxica de 

linfócitos TCD8+ (Delves e Roitt, 2000a e 2000b; Van der Poll e Opall, 

2008). Na literatura médica, há diversos dados sobre o papel de células NK 

na sepse/choque séptico. Precocemente na sepse grave, é descrito que 

pacientes apresentam linfopenia (à custa da diminuição de células TCD4+ 

por apoptose) e aumento de células NK, quando comparados com controles. 

Entretanto, somente aqueles com mais de 20% de células NK no sangue 
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periférico apresentam um prognóstico melhor (sem evolução para choque 

séptico e maior sobrevida) que aqueles com nível menor de NK 

(Giamarellos-Bourboulis et al, 2006). Em estudo prospectivo recente Venet, 

et al (2010), mostraram que as alterações em leucócitos na sepse grave 

(inclusive células NK) ocorrem precocemente desde o início do quadro, 

mantendo-se por um período de 48 horas. Essa informação sobre a cinética 

celular na sepse grave é importante, pois nesse período em que tais 

alterações mantêm-se estáveis, permitir-se-ia a instituição de uma 

intervenção imunomoduladora, na tentativa de reverter um estado 

imunossupressor e a progressão para a disfunção de múltiplos órgãos. Um 

candidato imunomodulador na sepse é a IL-15, ainda sob investigação, mas 

com bons resultados em nível experimental (Inoue et al, 2010).  A citocina 

IL-15 tem atuação essencial no desenvolvimento e sobrevida de células NK, 

na maturação de células dendríticas, no desenvolvimento de células Tγδ e 

de linfócitos intra-epiteliais intestinais e na manutenção de células T de 

memória (Ohteki et al, 2002).  

Retomando a leptospirose, alguns estudos demonstram que as 

células NK podem ser ativadas no início da resposta imune do hospedeiro e, 

apesar de poucos dados disponíveis parecem ser células essenciais no 

controle da doença. As células NK de PBMC em cultura de indivíduos sadios 

e do gado bovino proliferam após estímulo com alta carga de leptospiras 

virulentas, produzindo IFN (Naiman et al, 2001; Klimpel et al, 2003). Estudo 

realizado na Tailândia, região endêmica da leptospirose, avaliou 

indiretamente células citotóxicas, por meio da dosagem sérica de Granzima 
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B, IP-10 e Mig, os quais se encontraram em níveis elevados, no início da 

doença (De Fost et al, 2007). Entretanto, não foram explicitados os dados 

clínicos dos 44 casos de leptospirose incluídos, bem como não houve 

correlação entre os níveis séricos de tais mediadores com os parâmetros 

clínicos e a evolução dos pacientes. Ademais, a dosagem de granzimas não 

particulariza o tipo de células citotóxicas (Delves e Roitt, 2000a). Quanto à 

leptospirose experimental, a administração do hormônio FTS (Serum Thymic 

Factor) em gerbilos aumentou a atividade citotóxica de células NK, 

atenuando a gravidade das lesões renais e melhorou a sobrevida dos 

animais.  Esse dado indicaria que as células NK são importantes no controle 

das lesões de órgãos-alvos, influindo na evolução da doença neste modelo 

experimental (Yukawa et al, 1994). Poderíamos inferir que a diminuição de 

células NK influenciou a baixa expressão de IFNγ encontrada nas nossas 

amostras e afetaria o desfecho letal dos casos de leptospirose? 

Como perspectivas futuras para o estudo atual, a análise da 

expressão de IL-15 e de granzimas (e avaliação do fenótipo das células que 

as expressam), por meio de IH no baço, poderia ser determinada neste 

ambiente de imunossupressão esplênico, o que traria informações 

importantes sobre a ativação inicial do sistema imune e sobre a ação 

citotóxica de células NK. 
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4- O comportamento dos macrófagos esplênicos e de citocinas pró-

inflamatórias na leptospirose grave 

Nos casos de leptospirose, as células CD68+ (macrófagos 

ativados) encontraram-se em número equivalente aos casos de trauma, e 

em número  significantemente inferior em relação aos casos de sepse. Na 

sepse/ choque séptico, os macrófagos são células que apresentam 

disfunção, porém não ocorre intensa morte celular por apoptose como as 

células TCD4+, CD20+ e células dendríticas, o que justificaria o aumento de 

macrófagos no grupo sepse (Hotchkiss et al, 2002).  

Na leptospirose, os macrófagos humanos e de animais foram 

anteriormente estudados apenas em ensaios ex vivo para avaliar a 

fagocitose de leptospiras opsonizadas por anticorpos específicos (Wang et 

al, 1984) ou para determinar a apoptose e necrose destas células após 

contato com leptospiras (Li et al, 2005; Li et al, 2007; Jin et al, 2009; Li et al, 

2010). A apoptose de macrófagos humanos por leptospiras virulentas pode 

ser um mecanismo de evasão do agente ao às defesas do hospedeiro, 

permitindo sua disseminação, além de determinar uma polarização Th2  da 

resposta imune (Voll et al, 1997; Barker et al, 1999; Jin et al, 2009). A 

contagem de macrófagos CD68+ nos baços de casos de leptospirose foi 

equivalente ao grupo controle, enquanto que no grupo sepse encontraram-

se aumentados. Não observamos nas amostras de baço dos casos de 

leptospirose uma quantidade significativa de corpos apoptóticos, que 
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pudesse explicar o não aumento de macrófagos ativados in situ frente a uma 

infecção aguda grave. É possível que a baixa densidade de células CD68+ 

no grupo leptospirose, deva-se ao comprometimento de células NK e do 

IFNγ diminuído (Delves e Roitt, 2000a; Van der Poll e Opal, 2008).  

Demonstramos expressão significativamente aumentada de 

TNFα nos baços nos casos de leptospirose em relação aos grupos sepse e 

grupo trauma. A baixa expressão tecidual de IFN no tecido esplênico e de 

outras citocinas pró-inflamatórias  e Th1 como IL-6, IL-1β, IL-2R e IL-12 

indica um estado de imunossupressão nos dois grupos infecciosos, 

comprometendo a ativação de macrófagos, células dendríticas e linfócitos 

(Wardle, 1987; Delves e Roitt, 2000a e 2000b; Van der Poll e Opal, 2008) .  

Este estudo demonstra pela primeira vez a avaliação da 

expressão in situ de citocinas pró- e anti- inflamatórias em amostras 

teciduais de casos de leptospirose grave. Os estudos sobre citocinas na 

leptospirose descreveram principalmente a secreção in vitro de TNFα, IFN, 

IL-6 e IL-12 pelas PBMC de humanos e animais, após estímulos com 

leptospiras vivas virulentas (Klimpel et al, 2003; Gaudart et al, 2007; Tuero et 

al, 2010), peptidoglicanos (Cinco et al , 1996) e GLP de L.interrogans 

(Diament et al, 2002) ou no soro de pacientes na fase aguda da infecção 

(Tajiki e Salomão, 1996). Inversamente, na sepse por bactérias Gram-

positivas/-negativas, essas citocinas foram extensamente estudadas em 

soro de pacientes e de animais, tanto a cinética quanto a correlação com a 
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evolução clínica, sendo algumas utilizadas inclusive como marcadores 

prognósticos.  

O TNF-α, é um dos primeiros mediadores da sepse, secretado 

principalmente por monócitos e macrófagos teciduais (Delves e Roitt, 2000a; 

Van der Poll e Opal, 2008). Níveis plasmáticos elevados de TNF-α, no início 

da sepse, estão bem correlacionados com aumento de mortalidade (Hesse 

et al, 1988). A ação do TNFα é de induzir a produção de mediadores 

inflamatórios endógenos e a resposta fisiológica da sepse. A administração 

de bloqueadores de TNFα falhou em demonstrar benefícios em pacientes 

sépticos (Abraham et al, 1995).  

A IL-1 foi extensamente estudada na sepse/choque séptico 

bacteriano durante a década de 80/90 e é considerada, como o TNFα, um 

mediador precoce da sepse, com papel biológico na indução de febre, 

taquicardia, taquipnéia, ativação de polimorfonucleares, macrófagos e 

aumento da secreção de TNFα, IL-4 e IL-6 (Dinarello, 1984). Como 

marcador de desfecho nas fases iniciais da sepse, a IL-1 apresenta conflitos, 

com estudos demonstrando que altos níveis séricos correlacionam-se com 

mau prognóstico (Calandra et al, 1990) e outros não (Friedland et al, 1996). 

A inibição de IL-1 na sepse, não obteve sucesso em reduzir a mortalidade de 

pacientes (Opal et al, 1997).  

A IL-6 é uma citocina secretada por células mononucleares e 

endoteliais, é o principal estimulador da síntese hepática de proteínas de 

fase aguda, também aumenta a produção de imunoglobulinas e ativa células 
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T e NK (Marinkovic et al, 1989; Damas et al, 1996). Na sepse, como 

marcador de evolução clínica, vários estudos demonstraram que níveis 

séricos elevados de IL-6 estão associados com maior chance de óbito.  

A citocina IL-2 é produzida por células T e células dendríticas 

após a apresentação de antígeno, potencializa a proliferação de células T 

específicas e de células B, a produção de anticorpos, a proliferação de 

células NK-T e o aumento da citotoxicidade (Burchill et al, 2007). A IL-2 não 

é abordada na sepse como um marcador de prognóstico e gravidade. 

A IL-12 e IFNγ amplificam a resposta Th1. A IL-12 é secretada 

principalmente células dendríticas, por monócitos e macrófagos ativados e 

posteriormente por todas as células inflamatórias mononucleadas, após 

ativação. A ação desta citocina é crucial no organismo, com papel na 

ativação de células (NK, células T, macrófagos) e na potencialização mútua 

das mesmas (Karp et al, 1998). Na sepse, a IL-12 é a citocina chave para 

demonstrar o comprometimento da função de células dendríticas em iniciar a 

resposta Th1 (Benjamim et al, 2005; Wen et al, 2006; Flohe at al, 2006) . 

O IFNγ é uma citocina definidora da resposta Th1, com efeitos 

importantes na ativação e proliferação de células TCD4+ e TCD8+, além de 

influenciar a imunidade inata ao estimular neutrófilos e macrófagos. A baixa 

secreção de IFNγ durante a fase de imunoparalisia da sepse/choque séptico 

é um dos pontos cruciais da síndrome, implicada na disfunção de linfócitos, 

monócitos e células dendríticas (Wardle et al, 1987; Ertel et al, 1995; Docke 

et al, 1997).  
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Na letospirose, as descrições sobre citocinas apontam para 

uma resposta inicial Th1 da imunidade anti- Leptospira, tanto em estudos in 

vivo quanto in vitro (Diament et al, 2002; Dorigatti et al, 2005; Naiman et al, 

2001;  Klimpel et al, 2003; Tajiki e Salomão, 1996; Gaudart et al, 2008).  

O TNFα é a citocina mais avaliada na leptospirose com 

resultados que demonstram ser o TNFα essencial no controle da lesão renal 

em camundongos knockouts e marcador de evolução clínica para pacientes 

com altos níveis séricos do mesmo (Athanazio et al, 2008a; Tajiki et 

al,1996). O TNFα é secretado por diferentes tipos celulares in vitro após 

estímulo com L.interrogans como relatado em diversas publicações. 

Somente um estudo correlaciona níveis séricos desta citocina com 

prognóstico de casos de leptospirose. Tajiki et al (1996) demonstraram que 

pacientes com altos níveis séricos de TNFα , ou com alta relação sérica de 

TNFα/IL-10 nas primeiras 24 horas de internação, tiveram um prognóstico 

pior que aqueles com uma baixa relação sérica. Esse dado sugere que na 

leptospirose, à semelhança da sepse meningocócica, um estado 

hiperinflamatório inicial, mediado pelo TNFα, é deletério para a homeostase 

do organismo (Delves e Roitt, 2000a). Não foram encontrados polimorfismos 

genéticos de alelos para o TNFα em um estudo que incluiu casos leves de 

leptospirose provenientes de área não endêmica para a doença (Lingappa et 

al, 2004).  

Sobre a IL-1β na leptospirose, um experimento ex vivo 

realizado por Wagenaar et al, (2009), através de estímulo de sangue total e 

PBMC  com leptospiras, demonstrou-se que a secreção dessa citocina na 
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doença grave, com hemorragias, foi muito baixa, não diferindo de controles. 

Sabe-se também que a proteína Sph2 de leptospiras virulentas induz em 

macrófagos e linfócitos de camundongos a expressão de IL-1β, bem como 

IL-6 (Zhang et al, 2008).  

 A expressão do RNAm da IL-2 foi avaliada no tecido renal de 

hamsters infectados com L.interrogans, com resultado insignificante e que 

não diferiu do controle (Vernel-Pauillac et al, 2006). 

 Quanto a IL-12 na leptospirose, foi demonstrado que ocorre 

secreção aumentada em cultura de sangue humano total (De Fost et al, 

2003) e  por CD humanas após estímulo com diferentes cepas de 

leptospiras (Gaudart et al, 2008). A expressão de IL-12 RNAm foi aumentada 

nos rins de hamsters infectados com L.pyrogenes nas primeiras horas de 

infecção, demonstrando que é uma citocina precoce na resposta do 

hospedeiro (Vernel-Pauillac et al, 2006). Não encontramos na leptospirose 

grave referências sobre o comportamento da IL-12. Nossos resultados 

demonstraram uma alta expressão de IL-12 no grupo leptospirose, apenas 

na PV esplênica, ausente na PB. Acreditamos que este resultado ainda 

indica imunossupressão, como bem caracterizado no grupo sepse, onde a 

IL-12 foi ausente em todos os compartimentos do baço, uma vez que é na 

PB, que ocorre a apresentação de antígenos de células apresentadoras aos 

linfócitos (Delves e Roitt, 2000b).  

Estudos demonstraram que a IL-6 é secretada por cultura de 

PBMC de indivíduos sadios, após estímulo com GLP de L.interogans serovar 
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Copenhageni, de forma dose-dependente e não relacionada com a LPS de 

leptospiras (Diament et al, 2002; Dorigatti et al, 2005). Em pacientes com 

leptospirose grave da Indonésia, os níveis de IL-6 estão aumentados, no 

sobrenadante de PBMC, coletado  na admissão hospitalar, após estímulo 

com leptospiras virulentas (Wagenaar et al, 2009). Não temos dados na 

literatura consultada sobre a IL-6 na fase terminal da leptospirose grave. 

Demonstramos nesta pesquisa uma ausência de expressão in situ no baço, 

como parte de um estado de imunossupressão.  

Quanto ao IFNγ na leptospirose, foi verificado que esta citocina 

é secretada por PBMC humano e de gado bovino após estímulo com 

leptospiras, e tem expressão do RNAm aumentada  nos rins de hamsteres 

infectados por L.pyrogenes a partir das primeiras horas pós infecção 

(Naiman et al, 2001; Klimpel et al,2003; Lowanitchapat et al, 2009) . 

 A expressão do RNAm da citocina IL-10 está aumentada e 

mantém-se tardiamente no sangue periférico (Vernel-Pauillac et al, 2006), 

rins (Lowanitchapat et al, 2009) e pulmões (Marinho et al , 2010) de 

hamsters infectados.  

O comportamento in situ das citocinas, especialmente a 

diminuição das citocinas pró-inflamatórias e Th1 (IL-6, IFNy, IL-1β, IL-2r e IL-

12) com aumento de IL-10 pronunciado, seguramente reflete o 

comprometimento predominante da imunidade inata na vigência de doença 

aguda e grave, como pudemos demonstrar no baço. 
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Quanto à Il-4 na leptospirose, camundongos Knockout para IL-

4, não apresentaram diferenças diferenças quanto à gravidade histológica 

das lesões ou mortalidade em relação aos controles (Athanazio et al, 

2008a). Em modelos de hamsteres a IL-4 é uma citocina que prevalece nos 

últimos dias do experimento, porém volta a cair no momento da morte dos 

animais (Vernel-Pauillac et al, 2006).  Não encontramos um aumento 

significativo de IL-4 in situ nos baços dos casos de leptospirose. O TGFβ 

igualmente prevalece ao final da infecção de hamsteres por leptospira 

patogênica, através do RNAm do TGFβ  pela TR-PCR (Lowanitchapat et al, 

2009). No entanto, não encontramos uma expressão significativa dessa 

citocina in situ em nossos casos de leptospirose, quando comparados com 

controles. 

Até o momento, não há descrição de dosagem sérica de 

citocinas em casos de leptospirose incluídos em ensaios terapêuticos, 

avaliando o perfil da resposta imune antes e após a instituição de 

tratamento, seja antibioticoterapia (Panaphut et al, 2003), sejam 

imunossupressores (Shenoy et al, 2006; Triverdi et al., 2001, 2009, 2010; 

Niwattayakul et al, 2010) ou seja hemodiálise (Andrade et al., 2007a). Faltam 

também estudos prospectivos que analisem uma conjunção de citocinas em 

casos de leptospirose de gravidade diversa, para que sejam determinados 

padrões na resposta imune, que certamente contribuiria para o diagnóstico 

de casos graves e para intervenções terapêuticas. 
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5- A interface entre a imunidade inata e adaptativa comprometida na 

leptospirose grave com choque e SPHS: células dendríticas em número 

preservado, porém baixa expressão tecidual de IL-12. 

 Neste estudo, as CD estão aumentadas nos grupos 

infecciosos em relação aos controles com trauma. No entanto, ocorre baixa 

expressão de citocinas essenciais - a IL-2 e IL-12, que secretadas por CD 

estimulariam outras células para amplificar a resposta Th1.  A IL-12 estimula 

células NK, TCD4+ e TCD8+ a secretarem IFNγ, potencializando a ação 

destas células (Andrian e Mackay, 2000). Essa caracterização da resposta 

tecidual de CD é um dado inédito na leptospirose.  Até o momento, somente 

um estudo ex vivo avalia o comportamento de CD obtidas de indivíduos 

sadios, que após estímulo com leptospiras vivas secretam citocinas Th1 em 

grande quantidade (TNFα, IL-12p70) e pouca produção de IL-10 (Gaudart et 

al, 2008). 

      Utilizando como paralelo a sepse por bactérias Gram-

positivas/-negativas, as células dendríticas encontram-se diminuídas nos 

baços obtidos por necropsia, por intensa apoptose (Hotchkiss et al, 1999; 

2000; 2002; Tinsley et al, 2003). Em estudos experimentais, animais têm 

perda de CD no baço, pulmões e em linfonodos (Ding et al, 2004; Efron et al, 

2004; Wen et al, 2006). O principal mecanismo de perda das CD é a 

apoptose tanto em humanos quanto em animais.  Além disso, as CD são 

disfuncionais na sepse experimental polimicrobiana, polarizadas de forma 

persistente para Th2, produzindo baixa quantidade de IL-12 e alta secreção 

de IL-10 (Wen et al, 2006; Flohe et al, 2006). 
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Outras investigações são necessárias para esclarecer como 

outros receptores celulares ativam as CD (por exemplo, TLR), como ocorre o 

processamento intracelular de antígenos de leptospiras na CD e como 

ocorre a interação CD e célula T CD4+ para indução de uma resposta imune 

Th1 ou Th2.  

 

6- No baço da leptospirose grave com choque e SPHS, há um cenário de 

“imunoparalisia” à semelhança da sepse/choque séptico com diminuição de 

células TCD4, baixa expressão de citocinas Th1 e alta expressão de IL-10.  

Questionamos se a leptospirose grave com SPHS e choque 

cardiovascular poderiam ter elementos de imunossupressão como ocorre 

com choque séptico causado por bactérias Gram-positivas/ negativas, o que 

foi confirmado por nossos resultados: importante depleção de células T 

CD4+ na PB, diminuição significativa da expressão de IFN, alta expressão 

de IL-10 em comparação aos controles normais. Quanto às células T CD8+, 

estas foram encontradas na leptospirose em quantidade semelhante ao 

grupo controle, em contraposição ao grupo sepse, as quais estavam 

diminuídas tanto na PV quanto na PB. Este achado sugere que a atividade 

citotóxica linfocítica é afetada durante as infecções por bactérias Gram-

positivas/negativas, mas não na leptospirose. No tocante aos linfócitos B, 

encontramos um aumento significativo destas nos dois grupos infecciosos 

em relação ao grupo controle (trauma).  Os resultados acima correspondem 
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à primeira caracterização da imunidade adaptativa em casos de leptospirose 

com choque e SPHS.  

Não está totalmente claro como ocorre a perda de células T 

CD4+ na leptospirose humana. Isogai et al (1998) demonstraram  que a LPS 

de L.interrogans virulenta induz em camundongos aumento de TNFα sérico 

e também,  apoptose de linfócitos esplênicos. Não foi encontrada no 

presente estudo, uma significativa quantidade de células apoptóticas em 

casos de leptospirose. Ao contrário, a apoptose no baço foi 

significantemente inferior no grupo leptospirose e sepse, quando 

comparados com o grupo controle de trauma. Este é um resultado da nossa 

investigação que precisa ser revisto. Em estudos de necrópsias de pacientes 

com choque séptico, Hotchkiss et al (1999, 2000, 2001, 2002) encontraram 

uma grande quantidade de apoptose de esplenócitos no baço, quando 

comparados com controles.É possível que a pouca apoptose encontrada nos 

casos infecciosos da nossa pesquisa seja devido a uma diferença da 

metodologia empregada, pois aqueles autores usaram o anticorpo anti-

caspase-9 e a técnica do TUNEL, que marca ocasionalmente células 

necróticas, enquanto que utilizamos o anticorpo anti-caspase-3. Esses 

métodos apresentam rendimento divergente para a detecção de apoptose, 

principalmente no baço e nas placas de Pleyer e quando há extremos do 

fenômeno (mínima ou intensa apoptose tecidual) (Resendes et al., 2004). 

Igualmente, não podemos descartar que a pouca quantidade de células da 

imunidade adaptativa seja decorrente de outros mecanismos além da 

apoptose, entre eles, a baixa resposta proliferativa frente ao 
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comprometimento da imunidade inata. Nessa investigação demonstramos 

diminuição das células NK e pequena expressão de IL-12, IL-6, IL-1β, IL2-r e 

IFN no tecido esplênico, comprometendo a  ativação e a proliferativo das 

células adaptativas (Delves e Roitt, 2000a, 2000b; Van der Poll e Opal, 

2008) . 

Futuras investigações são necessárias para determinar o papel 

da apoptose de linfócitos na patogênese da leptospirose grave. A apoptose 

nessa doença já foi demonstrada em hepatócitos de cobaias por Merien et al 

(1997), durante a fase inicial da infecção, associada com pouca carga 

bacteriana no fígado, sugerindo um mecanismo de evasão da Leptospira sp, 

que permite sua disseminação sistêmica. Temporalmente, a apoptose no 

baço ocorre em paralelo com o fígado, porém em menor grau (Merien et al, 

1997). Recentemente, a apoptose de macrófagos murinos e humanos na 

leptospirose vem sendo objeto de estudos de pesquisadores chineses, os 

quais demonstraram que essa ocorre via FADD/caspase-8/caspase-3 (Li et 

al, 2008; Jin et al, 2009). É possível que essa mesma via de ativação esteja 

implicada também na apoptose de linfócitos na leptospirose. Não sabemos 

se nos modelos de hamsteres de leptospirose, nos quais a resposta anti-

inflamatória prevalece no estágio final da infecção, ocorre apoptose intensa 

de células imunes, influenciando o desvio da resposta imune para Th2 (Voll 

et al, 1997; Barker, 1999)  

A importância das células TCD4+ na leptospirose foi 

demonstrada em poucos estudos experimentais e humanos e estes apontam 

para um papel fundamental dessas células na manutenção da homeostase 
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do organismo hospedeiro durante a infecção. Kanashiro-Yamashiro et al 

(1991) observaram que pacientes com leptospirose de quadro moderado 

apresentam contagem e proliferação normais de células TCD4+  em cultura, 

ocorrendo diminuição das mesmas em casos mais graves (com insuficiência 

renal, porém sem choque ou SPHS). Vale salientar que nesse estudo 

também se demonstrou que a diminuição de células TCD4+ nos casos 

graves foi reversível, tornando-se semelhante a controles durante a 

convalescência. Poderíamos inferir que casos com SPHS e choque 

cardiovascular refratário apresentam, evolutivamente, em certo estágio da 

doença uma disfunção intensa e irreversível das células TCD4+, levando o 

enfermo ao óbito? Em outra investigação, um protocolo de depleção de 

células TCD4+ e/ou TCD8+ por anticorpos monoclonais foi realizado em 

cobaias por Pereira et al (1998) com o intuito de avaliar o papel destas 

células na gravidade de lesões histológicas e validar um modelo 

experimental de SPHS. As lesões histológicas renais e pulmonares foram 

mais graves nos animais depletados de TCD4+ ou TCD8+ que os controles, 

com efeito aditivo naqueles com depleção conjunta de TCD4+ e TCD8+ 

(Pereira et al, 1998). Este dado é pioneiro, dentre os estudos experimentais 

em leptospirose, ao demonstrar a importância vital da imunidade celular 

adaptativa no controle das lesões de órgãos-alvo, revelando que a disfunção 

daquelas células está envolvida na patogênese da doença.   

O perfil de citocinas nas lesões da leptospirose é pouco 

conhecido. Nos estudos acima citados (Nicodemo et al, 1997; Pereira et al, 

1998; Nally et al, 2004), não foi pesquisado o perfil de citocinas atrelado aos 
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eventos patológicos, bem como ainda não tinha sido  avaliada in situ a 

expressão de citocinas por linfócitos e outras células mononucleares na 

resposta anti-Leptospira, em humanos ou em animais, como verificamos na 

nossa pesquisa.  Neste estudo, demonstramos um cenário de 

“imunoparalisia”: há uma menor quantidade de células NK e TCD4+, baixa 

expressão de IFNγ, IL-12, IL-6, IL-1 e IL-2r e alta expressão de IL-10 nos 

grupos leptospirose e sepse, quando comparados com o grupo trauma. Na 

literatura consultada, o papel das citocinas na leptospirose é avaliado 

através da dosagem destas pelo ELISA no soro (Tajiki e Salomão, 1996) e 

em sobrenadantes de PBMC humano e animal (Diament et al, 2002; Naiman 

et al, 2002; Klimpel et al, 2003 ), bem como através da expressão de RNAm 

em tecido renal  e pulmonar  de hamsters (Verneil-Pauillac et al, 2006; 

Lowanitchapat et al, 2009; Marinho et al, 2010). Em conjunto, estes estudos 

apontam para uma forte resposta Th1 na imunidade anti-leptospiras, ao 

menos nos primeiros momentos do estímulo de células com leptospiras ou 

no início da doença. As poucas demonstrações que relacionam célula com 

citocina giram em torno dos linfócitos TCD4+ e Tγδ+ como fortes produtores 

de IFN γ. Em pesquisas com o gado bovino imunizado para o serovar 

Hardjo, a resposta eficaz de anticorpos somente ocorre quando há uma 

indução de resposta celular adaptativa (células TCD4+ e Tγδ+) produtora de 

IFN γ (Naiman et al, 2001 e 2002). Também em humanos, o PBMC de 

indivíduos sadios prolifera após estímulo com leptospiras vivas ou com a 

glicoproteína de membrana da bactéria, às custas de células TCD4+, Tγδ e 
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NK,  com alta secreção de citocinas pró-inflamatórias e Th1 como a IL-6, IL-

12 e IFNγ  (Diament et al, 2002; Klimpel et al, 2006; Tuero et al, 2010).  

A resposta imune eficaz do hospedeiro frente a um agente 

infeccioso decorre de um equilíbrio entre a resposta inflamatória e a 

antiinflamatória.  O desequilíbrio entre estas levaria a extremos: a um estado 

hiperinflamatório ou a um estado antiinflamatório, imunossupressor, ambos 

deletérios ao hospedeiro. A hiperinflamação da sepse também conhecida 

como “tempestade de citocinas” foi bem descrita em modelos de 

endotexemia experimental e na meningococcemia humana (Calandra et al., 

1990). Como contraponto, a imunossupressão (ou imunoparalisia) ocorre na 

sepse quando esta se torna protraída, favorecendo a aquisição de novas 

infecções e o óbito do indivíduo (Rajan et al, 1997). A imunoparalisia da 

sepse é bem estudada em modelos de camundongo com peritonite por 

ruptura de ceco e em pacientes com infecções graves por bactérias Gram-

positivas/negativas, sendo a teoria atual da fisiopatologia da síndrome, após 

dias de evolução (Karp et al, 1998). A resposta polarizada para o tipo Th2 é 

descrita através da dosagem de IL-4, IL-10 e TGFβ no soro de pacientes 

com choque séptico por bactérias Gram-positivas/-negativas, após o quarto-

sétimo dia de doença, quando encontram-se em níveis elevados  que 

perduram de forma prolongada (Ertel et al., 1995; Gogos et al., 2000; 

Friedland et al., 1996). Essas citocinas Th2 têm a habilidade de inibir a 

síntese de IL-1, TNFα e outras citocinas essenciais da resposta Th1 como a 

IL-12. Embora os estudos de necrópsias em sepse/choque séptico tenham 

demonstrado uma importante diminuição de células dendríticas e linfócitos 
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no baço de pacientes falecidos por choque séptico (Hotchkiss et al, 2001, 

2002), o perfil das citocinas Th1 e Th2 in situ não foi demonstrado como 

aqui, nesta investigação  

Retomando a leptospirose, apenas um estudo em humanos 

sugere que um fino equilíbrio deva existir entre a resposta inflamatória e 

antiinflamatória para preservar a homeostase do organismo frente à 

infecção. Tajiki et al (1996) demonstraram no soro de pacientes com 

leptospirose uma alta relação TNFα/IL-10 correspondente a uma 

hiperinflamação, com um pior prognóstico clínico. Inversamente, nesse 

mesmo estudo, aqueles com uma baixa relação TNFα/IL-10 (equivalente a 

um equilíbrio entre as respostas pró e antiinflamatórias) tiveram uma 

evolução melhor, sem insuficiência renal e melhor sobrevida. Os dados da 

nossa pesquisa revelariam o outro extremo da relação Th1/Th2, ou seja, um 

estado de imunossupressão, não demonstrado no estudo de Tajiki et al 

(1996)?. Nossos resultados representam uma “fotografia” da resposta imune 

tecidual esplênica no momento do óbito de pacientes com doença grave, 

enquanto que a relação TNFα/IL-10 foi aferida no soro, dentro das primeiras 

24 horas de hospitalização dos pacientes no estudo citado (Tajiki et al, 

1996). É possível que evolutivamente, os pacientes com alto nível sérico de 

TNFα e baixo nível de IL-10 nas primeiras horas de doença venham 

apresentar, na fase terminal da infecção, um predomínio de IL-10 

semelhante aos casos letais de choque séptico, nos quais há uma mudança 

na resposta imune tipo Th1 para Th2,  crucial para uma má evolução clínica 

(Ertel et al., 1995; Gogos et al., 2000). No entanto, somente uma avaliação 
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prospectiva de casos graves de leptospirose, com dosagem de um painel de 

citocinas no soro, poderia  responder essa questão.  As referências de 

literatura, concernentes a uma resposta imune do hospedeiro tipo Th2 na 

evolução da leptospirose, semelhante aos nossos achados, são três estudos 

recentes em hamsteres com doença que mimetiza a doença humana 

(icterícia, nefrite intersticial e hemorragia pulmonar). Nestas investigações, 

os hamsteres foram infectados intraperitonealmente com alta carga de cepa 

virulenta de L.interrogans com o intuito de caracterizar, ao longo da infecção, 

a cinética de citocinas no sangue periférico (Vernel-Pauillac et al, 2006), no 

tecido renal (Lowanitchapat et al, 2009) e no tecido pulmonar (Marinho et al, 

2010). Os resultados demonstraram que nos animais infectados, ocorre um 

aumento inicial e breve das citocinas inflamatórias e Th1 (TNFα, IFNγ e IL-

12), seguido do predomínio de IL-10 nas fases finais dos experimentos.  

Seria a infecção de hamsteres o modelo experimental ideal para o 

entendimento de leptospirose humana grave com Weil, SPHS e choque?  

Futuros estudos poderiam aprofundar os conhecimentos acerca desse 

modelo, caracterizando a imunidade inata e adaptativa no sangue periférico 

e in situ nesses animais. Igualmente, estudos clínicos prospectivos seriam 

bem-vindos ao demonstrarem, por diversas metodologias, a evolução de um 

estado inflamatório para antiinflamatório no decorrer da leptospirose grave, 

bem como a caracterização da reposta imune inata e adaptativa nas formas 

clínicas leves, moderadas e graves da leptospirose.  

Outra questão a ser aventada sobre a fisiopatologia do choque 

e SPHS da leptospirose, a partir do quadro de imunoparalisia aqui 
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representado no baço,  é a conexão desta condição a auto-imunidade. Além 

de outras evidências de auto-imunidade, deposição de IgG e C3 no espaço 

intra-alveolar foi demonstrada nos pulmões de cobaias (Nally et al, 2004) e 

humanos (Yang et al, 2005; Croda et al, 2009) com hemorragia maciça por 

leptospirose grave. Alguns dos pacientes do estudo de Croda et al. (2009), 

realizado no Laboratório da Disciplina de Patologia de Moléstias 

Transmissíveis do Departamento de Patologia da FMUSP, estão incluídos 

nesta pesquisa. Portanto, seria válido pensar que estariam associados os 

eventos auto-imunes no pulmão e o estado de imunossupressão no baço? A 

pouca quantidade de células NK e células TCD4+, sugere que a atividade de 

células T regulatórias possa estar comprometida, além do excesso de IL-10 

(Suvas e Rouse, 2006; Venet et al. 2004). A análise futura de células T 

regulatórias, nas amostras deste estudo, poderia iluminar essa questão. 

A informação gerada pelos resultados desta tese apresenta 

importância de aplicação prática, que permite um salto a partir do campo da 

imunopatogenia clínica - a caracterização de um estado de imunoparalisia in 

situ no baço de pacientes falecidos por leptospirose grave - para a seara da 

terapêutica, com possíveis novas intervenções para essa doença infecciosa. 

O conhecimento da fisiopatogenia da sepse/choque séptico avançou muito 

na caracterização da fase de imunossupressão da síndrome. Tentativas de 

revertê-la estão em andamento, com algum sucesso no campo experimental, 

como a administração de IFNγ (Kox et al., 1997) e IL-15 (Inoue et al, 2010 ) 

exógenos e bloqueadores de caspase (Hotchkiss et al., 1999, 2005). Esses 

tratamentos restauraram a capacidade de células mononucleares frente à 
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infecção, devido à indução de forte resposta Th1. Faltam ainda marcadores 

clínicos que possam ser utilizados de forma prática e eficiente, à beira leito, 

para diagnosticar que o paciente séptico encontra-se imunossuprimido e 

assim, sinalizar o momento ideal do início da terapêutica imunomoduladora 

para reversão dessa condição. Alguns marcadores já foram determinados 

em estudos prospectivos, associados a um prognóstico ruim. No entanto, 

esses testes ainda não validados teste diagnóstico da imunoparalisia da 

sepse/choque séptico. A saber, teste de hipersensibilidade (avalia anergia) 

(Meakins et al., 1977), expressão de HLA-DR (avalia a disfunção de células 

mononucleares) (Venet et al, 2007), dosagem de citocinas antiinflamatórias 

no soro e em sobrenadantes de PBMC (IL-10, IL-4, TGF-β) (Ertel et al., 

1995) e o aparecimento de linfopenia no hemograma durante a evolução de 

uma infecção aguda grave (Rajan et al, 1997).Uma questão que se impõe, 

após a constatação de que imunossupressão também ocorre na fase 

terminal de casos de leptospirose com SPHS e choque cardiovascular, é se 

os pacientes beneficiar-se-iam das novas medidas terapêuticas 

imunomoduladoras usadas na sepse/choque por bactérias Gram-

positivas/negativas. 

 A elucidação dos diversos aspectos ainda não esclarecidos da 

resposta imune do hospedeiro na leptospirose humana, a disfunção do 

endotélio vascular e as alterações hemodinâmicas poderão fornecer os 

subsídios fisiopatológicos para a escolha de tratamentos adequados. 

 



 

Tese de Doutorado - Amaro Nunes Duarte Neto 

178 

A

HOMEM
Fatores 

genéticos

Leptospiras

Carga bacteriana?
Fatores de virulência de 

uma cepa endêmica?

Assintomática
Oligossintomático

DESEQUILÍBRIO
TNFα/ IL-10

Primeiras 24hs de hospitalização

Doença de Weil
(5-15%)

EQUILÍBRIO
Resposta 
Th1/ Th2

TNFα/  IL-10

CURA

Leptospirose grave com SPHS e choque cardiovascular: mecanismo patogênico

SPHS
Choque

Cardiovascular

Baço

B

CImunossupressão
Óbito

Atrofia folicular
Depleção zonas T e B
Esplenite aguda
Disfunção de endotélio

D

NK

IFNγ

IL-1β, IL-2r, IL-6

CD68

Imunidade inata Imunidade  adquirida

Célula dendrítica

L-12

CD4CD4

CD8CD8

IFNγ
IL-10

 
 

Figura 25. O homem infecta-se com leptospiras virulentas. A – Fatores inerentes à 
bactéria (carga infectante e virulência da cepa) e ao hospedeiro (genéticos) 
determinam a evolução da doença para formas oligossintomáticas (maioria) ou para 
doença de Weil (5-15%). B – Doença de Weil com equilíbrio da resposta Th1/Th2 
(baixa relação TNFα/IL-10) evoluem para cura. C – O desequilíbrio da resposta 
Th1/Th2 (TNFα↑/IL-10↓) determina pior prognóstico com SPHS e choque 
cardiovascular, que podem evoluir para a cura ou óbito, que se acompanha de um 
estado de imunossupressão. D – O baço na leptospirose com SPHS e choque 
cardiovascular caracteriza-se por esplenite aguda, disfunção endotelial, presença 
de antígeno de leptospiras e comprometimento da imunidade inata e adaptativa (↓ 
de células NK, CD68+, CD4+, das citocinas IL-1β, IL-2r, IFNγ, IL-6, IL-12,  com  ↑ 
de IL-10 
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8. Conclusões 

 

 Conclusão geral 

Pacientes com leptospirose grave acompanhada de SPHS e 

choque cardiovascular apresentam semelhanças com casos de choque 

séptico causado por bactérias Gram-positivas/-negativas: quadro clínico-

laboratorial, baço com achados histopatológicos similares  e estado de 

imunossupressão detectado  in situ no tecido esplênico. 

Conclusões específicas 

 1 - Pacientes com leptospirose grave com choque cardiovascular e 

SPHS apresentam febre, taquicardia, taquipnéia, hipotensão e leucocitose 

com desvio à esquerda, à semelhança dos casos de choque séptico 

causado por bactérias Gram-positivas/-negativas 

2 -Na leptospirose grave, a análise do baço mostrou alterações 

histopatológicas como indícios de disfunção endotelial (ativação endotelial, 

congestão e hemorragias), esplenite aguda e sinais de imunossupressão 

traduzidos por atrofia folicular e diminuição da densidade das zonas T e B 

dependentes dos folículos linfóides da polpa branca, similares as 

encontradas no choque séptico causado por bactérias Gram-positivas/-

negativas 
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 3 - A distribuição difusa do antígeno de leptospiras no tecido 

esplênico, identificado no espaço extracelular e em diversos tipos celulares, 

sugere seu papel ativo na patogenia das lesões da leptospirose grave com 

hemorragia pulmonar e choque 

 4 - Na leptospirose grave demonstramos originalmente 

comprometimento importante da imunidade inata caracterizado por 

diminuição significativa das células NK e citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, 

IL-2r, IL-6 e IL-12) in situ no baço 

 5 - Na leptospirose grave a diminuição significativa de IL-12, apesar 

do aumento das células dendriticas no baço, deve indicar comprometimento 

da secreção dessa citocina pelas células dendriticas, resultando em ativação 

inadequada da imunidade adaptativa 

 6 - Na leptospirose grave com choque cardiovascular observa-se um 

perfil de imunoparalisia como já demonstrado no choque séptico por 

bactérias Gram-positivas/-negativas, comprovado no baço pela baixa 

densidade de expressão de células TCD4+, de INF e alta expressão de IL-

10    

 7 - A ausência de um grande número de células apoptóticas, 

marcadas pelo anticorpo anti-caspase 3, no baço de pacientes com 

leptospirose grave e choque séptico não nos permite afirmar que a apoptose 

seria um mecanismo relevante de morte das células imune  nessas doenças. 

 



 

Tese de Doutorado - Amaro Nunes Duarte Neto 

181 

 

9.  Anexos 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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IDENTIFICAÇÃO IDADE SEXO LEPTOSPIROSE MAT ELISA NECRO IH FIGADO IH BAÇO APACHEII 

AJB 56 M POSITIVO NR NR SUGESTIVA POSITIVO POSITIVO 27 

EAM 23 M POSITIVO POSITIVO NR SUGESTIVA NR NEGATIVO 21 

FF 22 F POSITIVO NEGATIVO POSITIVO SUGESTIVA POSITIVO NEGATIVO <24HORAS 

JBSL 54 M POSITIVO NR NR SUGESTIVA POSITIVO POSITIVO 30 

ASL 38 M POSITIVO POSITIVO POSITIVO SUGESTIVA NR POSITIVO 28 

AMF 40 M POSITIVO POSITIVO NR SUGESTIVA NR POSITIVO 26 

AM 37 M POSITIVO POSITIVO POSITIVO SUGESTIVA NR POSITIVO 21 

JGA 55 M POSITIVO POSITIVO NR SUGESTIVA POSITIVO POSITIVO 21 

SBA 35 F POSITIVO NR 
NR 

SUGESTIVA POSITIVO POSITIVO 
SEM 

DADOS 

JAJ 56 M POSITIVO POSITIVO POSITIVO SUGESTIVA POSITIVO NEGATIVO 20 

RVS 40 M POSITIVO POSITIVO POSITIVO SUGESTIVA POSITIVO POSITIVO <24HORAS 

 

NR: não realizado 

 

Anexo 3.  Dados clínicos e demográficos dos casos de leptospirose (11 casos) 
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IDENTIFICAÇÃO IDADE SEXO DIAGNOSTICO SEPSE APACHE II 

JSL 24 F PNEUMONIA BILATERAL 28 

MGBF 52 F SEPSE POR E. FAECALIS SEM DADOS 

LZB 19 F PNEUMONIA BILATERAL SEM DADOS 

CG 59 M SEPSE POR S. AUREUS 25 

FMQ 61 F COLECISTITE PURULENTA SEM DADOS 

QGD 55 F INFECCAO URINARIA SEM DADOS 

MNS 47 F ABSCESSO PULMONAR/ PNEUMONIA SEM DADOS 

MCSP 62 F INFECCAO URINARIA P. aeruginosa SEM DADOS 

DXS 68 M PE DIABETICO INFECTADO SEM DADOS 

AMB 65 F PNEUMONIA BILATERAL SEM DADOS 

 

 

 

Anexo 4. Dados clínicos e demográficos dos casos de choque séptico (10 casos) 
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IDENTIFICAÇÃO IDADE SEXO TRAUMA  

386429 RM 23 M AUTO X POSTE 

B05-3750 AC 25 M MOTO X POSTE 

252775A EM 22 M MOTO X AUTO 

81153B FPM 24 M MOTO X AUTO 

B06-1827A IV 29 M MOTO X AUTO 

B05-4885C CPM 25 M MOTO X AUTO 

B06-81 MPM 29 M MOTO X MOTO 

B06-477C CA 37 M AUTO X POSTE 

B05-4682A CR 23 M MOTO X POSTE 

87155B ZC 40 M QUEDA ALTURA 

430841D MC 37 F QUEDA ALTURA 

530021 EGS 29 M AUTO X POSTE 

Anexo 5. Dados clínicos e demográficos dos casos de trauma (12 casos) 
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Anexo 6. Resultados da análise semi-quantitativa dos achados histopatológicos no baço de casos  de leptospirose com 
SPHS e choque cardiovascular. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CONGESTAO 

SINUSOIDES  

TIPO  

CONGESTAO  

FOCAL/DIFUSA 

HEMORRAGIA  

PARENQUIMA 

HEMORRAGIA  

PERI 

SUBCAPSULAR NECROSE  
VASOS 
PV 

CELULA  

RETICULAR 

MACROFAGO 

PLASMO- 

CITOS 

SEPTO 

NEUTRO- 

FILOS 

SEPTO 

LINFO- 

CITOS 

SEPTO 

META- 

PLASIA  

MIELOIDE 

HEMOS- 

SIDERINA 

VOLUME  

CG 

VOLUME 

FOLICULO 

ZONA T 

DEPLECAO 
ZONA B 
DEPLECAO 

ATIVACAO 
ENDOTELIO 

 ACF 

ANTIGENO 

 LEPTO 

AJB  2 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

EAM 2 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 3 0 1 1 0 1 0 

FF 2 2 1 0 0 0 3 2 3 1 1 2 0 0 1 1 1 1 

JBSL 1 2 0 0 0 0 3 3 3 1 1 3 0 0 1 1 1 0 

ASL 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 3 0 0 1 1 1 1 

AMF 2 2 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

AM 3 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

JGA 3 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

SBA 3 2 1 0 0 0 3 3 3 1 1 3 0 0 1 1 1 1 

JAJ 3 2 1 0 0 0 3 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

RVS 3 2 1 0 1 0 3 3 3 1 1 3 0 0 1 1 1 1 
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Anexo 7. Resultados da análise semi-quantitativa dos achados histopatológicos no baço de casos de choque séptico por 
bactérias Gram-positivas/-negativas. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
CONGESTAO 
SINUSOIDES 

TIPO  

CONGESTAO 
FOCAL/DIFUSA 

HEMORRAGIA  

PARENQUIMA 

HEMORRAGIA  

PERI/- 

SUBCAPSULAR NECROSE 
VASOS 
PV 

CELULA 

RETICULAR 

MACROFAGO 

PLASMO- 

CITOS 

SEPTO 

NEUTRO- 

FILOS- 

SEPTO 

LINFO- 

CITOS- 

SEPTO 

META- 

PLASIA  

MIELOIDE 

HEMOS- 

SIDERINA 

VOLUME 

 CG 

VOLUME  

FOLICULO  

ZONA T  

DEPLECAO 
ZONA B 
DEPLECAO 

ATIVACAO 

 ENDOTELIO 
ACF 

JSL  3 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 

MGBF 3 2 1 1 1 0 2 2 2 1 0 3 1 0 1 1 1 

LZB 3 2 1 0 0 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

CG 3 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

FMQ 3 2 1 0 1 0 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 

QGD 3 2 1 0 0 0 3 3 2 1 1 1 0 0 1 1 0 

MNS 3 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

MCSP 3 2 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

DXS 3 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 3 0 0 1 1 1 

AMB 3 2 1 0 0 0 3 2 2 1 0 3 0 0 1 1 1 
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Anexo 8. Resultados da análise semi-quantitativa dos achados histopatológicos no baço de casos de trauma. 

 

 

 

IDENTIFICAÇÂO 

CONGESTAO  

SINUSOIDES  

TIPO  

CONGESTAO  

FOCAL 

DIFUSA 

HEMORRAGIA  

PARENQUIMA  

HEMORRAGIA  

PERI/SUB 

CAPSULAR  NECROSE  VASOS PV 

CELULA  

RETICULAR/ 

MACROFAGO 

PLASMO- 

CITOS- 

SEPTO 

NEUTRO- 

FILOS 

SEPTO 

LINFO- 

CITOS- 

SEPTO 

META- 

PLASIA 

MIELOIDE 

HEMOS 

SIDERINA 

VOLUME 

 CG 

VOLUME  

FOLICULO  

ZONA T  

DEPLECAO 

ZONA B  

DEPLECAO 

ATIVACAO  

ENDOTELIO ACF 

386429 RM   1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

B05-3750 AC 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

252775A EM 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

81153B FPM 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

B06-1827A IV 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

B05-4885C CPM 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

B06-81 MPM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

B06-477C CA 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

B05-4682A CR 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

87155B ZC 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

430841D MC 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

530021 EGS 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
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Anexo 9.  Resultados da análise quantitativa da expressão tecidual de células imune e citocinas no baço de pacientes com 
leptospirose com SPHS e choque cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD68 S100 NK Caspase TNF IFN IL-4 IL-12 IL-6 TGF IL-10 IL-1b IL-12 CD4 CD8 CD20 

IDENTIFICAÇÃO PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB 

AJB 51,6 22,3 6,8 14,3 0,3 3,6 0,7 0 0,2 0,1 0,1 0 3,8 0,2 0 0 0,3 0 4,2 4,1 2,1 0,9 0 0 0,4 0,4 4,60 106,30 99,3 53 10,5 130 

EAM 42,6 16 77,8 16,1 1,7 3,2 0,3 0,3 3,3 3,5 0,3 0 0 0 4,3 0,3 0,7 0,4 5,2 3 3 1,14 0 0 0,1 0 14,40 98,50 51,5 61,5 15,9 125 

FF 65,6 16,8 10 2,1 1,6 4,1 0,8 0 2,25 2 0 0 0 0 0,9 0,1 0,2 0 3 3,9 4,8 1,3 0 0 0,5 0 18,50 160,20 7 12,3 1,3 124 

JBSL 24,6 11,3 49 6,1 0,4 0,8 1,4 0,3 1,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 13,8 4,4 1,8 0,7 0 0 0,1 0 2,00 136,80 14,5 68,3 17,3 212 

ASL 60,7 12 43 24,7 1 1,4 0 0 1 4,1 0 0 0,7 0,8 0 0 0 0 1,9 12,6 0,4 0,3 0 0 0,5 0 4,90 19,10 98,6 65 9 44,6 

AMF 31,7 10,1 117 4,1 1,1 0,3 0,3 0 0,4 0,8 0 0 2,4 1,5 0 0 0,1 0,1 3,6 1,57 3,22 4,1 0 0 0,2 0 9,50 163,20 88 54,1 18,2 193 

AM 37,7 18,4 52,2 18,6 1,2 1,2 0,2 0,4 1,7 8,4 0 0 0,3 0 0 0 0 0 7,5 5,4 1,8 1,57 0 0 0,4 0 2,90 72,40 9,2 57 15,6 157 

JGA 11,9 9,1 42,9 2,8 1,5 1,1 0 0 1,8 19,2 0 0 5,6 1,8 0 0 1 0,3 7,2 10,8 11,3 4,9 0 0 1,2 0,2 14,00 114,70 28,5 19 19,3 141 

SBA 37,4 23,4 35,2 17,5 1,5 14,5 1,5 2,1 1,4 0,7 0,3 0,1 0 0 0 0 0,1 0 9,9 11,6 2,7 2,5 0 0 1,4 0 4,30 66,60 23 44,7 11,8 135 

JAJ 3,4 1 28,6 9 2,6 2,6 0,3 0 0,6 2,9 0 0 1,6 1,6 2,1 0,6 0,3 0 3,7 13,3 2,1 1 0,1 0,2 0,5 0,1 2,40 120,50 18 63 8,9 126 

RVS 26,1 8,1 20,2 13,4 1 1,5 0 0 1 0 0,2 0 1,2 0 0 0 0,1 0 9,6 15,7 0,4 1,5 0 0 0,6 0,1 15,30 130,80 25,8 16 6,8 142 
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Anexo 10. Resultados da análise quantitativa da expressão tecidual de células imune e citocinas no baço de pacientes com 
trauma. 

 CD68 S100 NK Caspase TNFα IFN IL-4 IL-2 IL-6 TGF IL-10 IL-1 IL-12 CD4 CD8 CD20 

IDENTIFICAÇÃ
O PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB 

386429 RM 
15,
4 2,1 

0,
4 

2,
1 4,4 

11,
3 

4,
4 

15,
9 

0,
2 0 0 0 

0,
1 0 0 0 0 0 0,1 5,1 0 0 0 0 0 0 21,00 

225,9
0 

36,
2 

100,
5 

11,
1 

125,
4 

B05-3750 AC 
15,
7 9 

0,
4 1 15 

13,
5 

1,
1 2,1 0 0 

0,
1 0 

0,
7 

1,
4 0 0 0 0 5,5 5,7 

0,
1 

0,
1 0 0 0 

0,
5 78,90 

380,7
0 

62,
5 71,7 1,7 74,3 

252775A EM 
12,
6 4,5 

0,
4 1 

20,
2 5,9 

9,
6 

15,
4 

0,
8 0 0 0 

2,
9 0 0 0 

0,
1 0 0,6 1,7 0 0 0 0 0 0 31,00 

283,6
0 

22,
6 37,1 

18,
2 

117,
5 

81153B FPM 3,6 4,8 
0,
1 

0,
2 9,3 6,2 

0,
3 1,6 0 0 0 

0,
6 

0,
1 

0,
1 0 0 

0,
1 

0,
1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 

0,
2 31,60 

362,5
0 

57,
1 57,9 0,5 

102,
6 

B06-1827A IV 
20,
8 

11,
4 0 0 4,8 2,1 0 0 0 

0,
2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 1,5 0 0 

0,
1 0 0 0 34,60 

203,1
0 

36,
7 110 2 120 

B05-4885C 
CPM 

35,
2 

20,
1 

0,
5 

0,
6 

12,
4 

17,
2 

3,
4 6,5 

0,
5 

0,
2 0 0 0 0 

0,
1 

0,
1 

0,
6 

0,
2 4,6 5,1 0 0 0 0 0 

0,
1 52,30 

374,3
0 

82,
5 86,8 5,5 

130,
8 

B06-81 MPM 
21,
2 

10,
3 

0,
1 0 3,9 4 

1,
3 5 

0,
2 0 0 0 

0,
3 

0,
1 

0,
7 

0,
4 

0,
8 

0,
5 3,7 0,8 

2,
6 

0,
4 0 0 

0,
5 0 34,40 

323,2
0 

26,
9 48,9 0,2 59,2 

B06-477C CA 
17,
7 

11,
6 

0,
3 

2,
5 5,1 6,7 

4,
2 6,4 0 

0,
1 

9,
3 0 

0,
8 

0,
2 0 

0,
1 

0,
2 0 

29,
6 

26,
4 

1,
9 

2,
9 0 0 

1,
6 

0,
1 41,20 

316,5
0 

38,
1 54,4 1,5 80 

B05-4682A CR 
67,
2 21 

0,
3 2 6,7 14 

4,
8 4,5 

1,
5 

0,
1 

0,
3 0 

2,
6 

1,
1 

5,
2 

0,
4 

1,
4 

0,
1 1,3 6,8 0 0 0 0 0 

0,
1 

115,6
0 

383,0
0 

36,
8 33,4 3,9 86,9 

87155B ZC 
22,
5 4,1 0 

0,
2 4,1 5,7 

4,
5 3,3 

0,
1 

0,
3 0 0 0 

0,
1 0 0 

0,
2 0 2,2 2,4 0 0 

0,
1 

0,
1 0 0 53,50 

432,7
0 17 25,6 2,5 90 

430841D MC 9,4 9,5 0 0 5,1 
10,
5 

0,
4 1,4 0 0 0 0 

0,
1 

0,
5 0 0 0 0 1,8 8,7 0 0 0 0 0 0 51,00 

232,9
0 20 50 3,8 80,9 

530021 EGS 
21,
3 4 

0,
3 

0,
5 6,2 

10,
2 

0,
7 2,3 

0,
2 0 0 0 0 

0,
2 0 0 0 0 0,4 

13,
8 0 0 0 0 0 0 36,80 

257,7
0 20 22,9 1,4 

110,
7 
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Anexo 11. Resultados da análise quantitativa da expressão tecidual de células imune e citocinas no baço de pacientes com 
choque séptico por bactérias Gram-positivas/-negativas. 

 

 CD68 S100 NK Caspase TNF IFN IL-4 IL-2 IL-6 TGF  IL-10 IL-1b IL-12 CD4 CD8 CD20 

IDENTIFICAÇÃO PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB PV PB 

JSL 33,9 25,7 5,9 0 0,3 0,2 2,5 0,2 0,7 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 9,1 3,75 1,9 1 0,1 0 0 0 21,60 116,20 4 4,1 5,9 183 

MGBF 78,3 31,2 1,1 1,1 3,5 2,4 0,2 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 5,2 2,3 0,3 0 0 0 0 7,20 135,80 3 3,7 0,4 162 

LZB 23,7 24,9 5,6 0,8 0,1 0 0,8 1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 5,6 4,8 2,8 0,2 0 0 0 5,90 63,50 3,1 8,8 2,1 130 

CG 58,8 29,6 9,8 1,3 58,8 29,6 2,6 0,8 1,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 16,4 9 12,6 5,5 0,5 0 0 0 5,00 100,10 4,8 9,7 2,8 74 

FMQ 101 45,5 0,5 0,2 0,2 0 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 8,8 6,2 0,7 0 0 0 0 26,30 174,80 26,9 14,7 18,1 215 

QGD 88 40 1,2 0,1 5,7 0,5 1,1 0,6 0,2 0,1 0,3 0 0,4 0 0 0 0 0 21 14,9 5,1 2,4 0,1 0,2 0 0 25,40 115,00 25,4 13,5 6 186 

MNS 56,5 38,5 10,2 2,1 0,5 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 10 5,3 1,6 0 0 0 0 5,40 77,50 6 10 3,3 142 

MCSP 75,6 37,2 1 0,5 1,8 0,6 4,4 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 15,5 5,9 6,4 5,6 0 0 0 0 16,00 149,40 3,1 2,9 4,6 154 

DXS 55,1 23,8 0,6 0 0 0,2 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,71 0 2,5 1,2 0 0 0 0 7,20 139,00 4 8,2 5 130 

AMB 88,4 37,2 5,7 1 1,7 1,7 1,3 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 15,5 18,7 2,4 0,1 0 0 0 26,00 100,00 11,9 9,7 13,8 202 
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