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RESUMO 

 

Estudo dos genes codificadores de citocinas implicadas na modulação da 

leishmaniose tegumentar americana e interação com os achados clínico-laboratoriais 

da doença (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 

A resposta imune desencadeada em pacientes com leishmaniose tegumentar 

Americana (LTA) é predominantemente celular. Assim, o estudo dos mecanismos 

imunológicos responsáveis pela formação, progressão e cura desta infecção é de 

grande importância, considerando a deformação que ela pode causar em indivíduos 

infectados. Este estudo investigou a expressão de mRNA de IFN-γ, IL-10, IL-27, TNF-

γ, TGF-β e IL-6 em 40 biopsias de parafina (FFPE) fixadas em formalina de pacientes 

com diagnóstico clínico e laboratorial para LTA. Um grupo de 10 biópsias FFPE 

coletadas de pacientes com diagnóstico clínico de leishmaniose mucosa (LM) foi 

utilizado para o controle da evolução da infecção. Inicialmente, foi padronizado a 

extração de RNA, a síntese de cDNA e a escolha do gene endógeno em 9 biopsias 

frescas e 8 FFPE. Após essas padronizações, as moléculas de RNA de fragmentos de 

biopsias parafinadas, foram extraídas com kit específico, tratadas com DNase, 

quantificadas por fluorimetria e sintetizadas para cDNA. A expressão relativa de cada 

citocina foi determinada (em duplicata) por PCR em tempo real. As reações foram 

normalizadas frente ao padrão de expressão do gene endógeno GAPDH, que foi 

previamente padronizado. O padrão de expressão de cada gene alvo foram 

determinados segundo a fórmula do “CT comparativo” (2-∆∆CT), na qual calcula-se 

quantas vezes mais ocorre a expressão do gene alvo em relação a indivíduos 

normais.Também incluído nesse estudo 5 amostras de biopsia de pele de indivíduos 

normais (grupo IV). Os resultados foram expressos em média de quantificação 

relativa, a análise estatística foi realizada utilizando foi determinada por Teste t não 

pareado e teste F para comparação de variâncias, onde três grupos de pacientes foram 

formados. Grupo I, 35 pacientes com LTA, cuja expressão relativa de IFN-γ foi 

inferior a 100. Grupo II, 5 pacientes com LTA cuja expressão relativa de IFN-γ foi 



 

 

 

 

superior a 100. Grupo III, 10 pacientes com leishmaniose mucosa. Os níveis de 

expressão para IFN-γ foram 33,34; 214,1 e 129,6 vezes maiores para os Grupos I, II e 

III, respectivamente do que as amostras do controle normal. Para o TNF-α foram 

11,22; 2,37 e 4,59 vezes superiores ao normal nos Grupos I, II e III, respectivamente. 

Para IL-10 foram 5,14; 11,54 e 2,51 vezes superiores aos valores normais nos Grupos 

I, II e III, respectivamente. Para IL-27 foram 15,81; 85,29 e 17,29 vezes superiores ao 

normal nos Grupos I, II e III, respectivamente. Para o TGF-β foram 5,38; 4,33 e 4,72 

vezes superiores ao normal nos Grupos I, II e III, respectivamente. Para a IL-6 foram 

5,92; 5,69 e 2,09 vezes superiores aos valores normais nos Grupos I, II e III, 

respectivamente. Estes resultados foram semelhantes a resultados de estudos que 

analisam a expressão de citocinas já sintetizadas. No geral, os resultados de expressão 

gênica das citocinas estudadas sugerem que a exacerbação da resposta imune do perfil 

Th1 (IFN-γ) poderia levar ao surgimento de lesões mais graves nos pacientes dos 

Grupos II e III. Os níveis elevados de mRNA de IL-10, observado nos pacientes do 

Grupo II podem promover baixa ativação macrofágica, colaborando com a replicação 

do parasita e assim culminar com a progressão da doença. A expressão de mRNA de 

IL-27 não interferiu na expressão de mRNA de IFN-γ nas células dos pacientes com 

leishmaiose tegumentar ou leishmaniose mucocutânea. Em conclusão, estes resultados 

podem sugerir que os pacientes do Grupo II podem desenvolver formas mais graves 

de LTA quando comparados aos do Grupo I. 

 

Descritores: Leishmaniose tegumentar americana. Biopsia. Citocinas. Genes de 

Resposta Imune. RNA Mensageiro. 

  

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Study of genes encoding cytokines involved in the modulation of American 

cutaneous leishmaniasis and interaction with the clinical-laboratory findings of the 

disease (dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 

The immune response triggered in patients with American cutaneous 

leishmaniasis (ACL) is predominantly cellular. Thus, the study of the immunological 

mechanisms responsible for the formation, progression and cure of this infection is of 

great importance, considering the deformation that it can cause in infected individuals. 

This study investigated the expression of IFN-γ, IL-10, IL-27, TNF-γ, TGF-β and IL-

6 mRNA in 40 formalin-fixed paraffin-embedded paraffin biopsies (FFPE) from 

patients with clinical and laboratory diagnosis for LTA. A group of 10 FFPE biopsies 

collected from patients with clinical diagnosis of mucosal leishmaniasis (MCL) was 

used to control the evolution of the infection. Initially, RNA extraction, cDNA 

synthesis and the choice of the endogenous gene were standardized in 9 fresh biopsies 

and 8 FFPE. After these standardizations, the RNA molecules of fragments of paraffin-

shaped biopsies were extracted with a specific kit, treated with DNase, quantified by 

fluorimetry and synthesized for cDNA.  The relative expression of each cytokine was 

determined (in duplicate) by real-time PCR. Reactions were normalized against the 

expression pattern of the endogenous GAPDH gene, which was previously 

standardized. The expression pattern results for each target gene were determined by 

the "comparative CT" (2-ΔΔCT) formula, in which it is calculated how many times more 

the expression of the target gene occurs in relation to normal individuals. Also included 

in this study 5 skin biopsy samples from normal subjects (group IV). The results were 

expressed as mean relative quantification, statistical analysis was performed using was 

determined by unpaired t test and F test for comparison of variances, where three 

groups of patients were formed. Group I, 35 patients with ACL, whose relative 

expression of IFN-γ was less than 100. Group II, 5 patients with ACL whose relative 

expression of IFN-γ was greater than 100. Group III, 10 patients with mucosal 



 

 

 

 

leishmaniasis. The expression levels for IFN-γ were 33,34; 214,1 and 129,6 times 

higher for Groups I, II and III, respectively than the samples from the normal control. 

For TNF-α were 11,22; 2,37 and 4,59 times higher than normal in Groups I, II and III, 

respectively. For IL-10 were 5,14; 11,54 and 2,51 times higher than the normal values 

in Groups I, II and III, respectively. For IL-27, 15,81; 85,29 and 17,29 times higher 

than normal in Groups I, II and III, respectively. For TGF-β were 5,38; 4,33 and 4,72 

times higher than normal in Groups I, II and III, respectively. For IL-6 were 5,92; 5,69 

and 2,09 times higher than the normal values in Groups I, II and III, respectively. These 

results were similar to the results of studies that analyze the expression of cytokines 

already synthesized. In general, the gene expression results of the cytokines studied 

suggest that the exacerbation of the Th1 profile (IFN-γ) immune response could lead 

to more serious lesions in patients in Groups II and III. Elevated levels of IL-10 mRNA 

observed in Group II patients may promote low macrophage activation, assisting in 

the replication of the parasite and thus culminating in the progression of the disease. 

Expression of IL-27 mRNA did not interfere in the expression of IFN-γ mRNA in the 

cells of patients with tegumentary leishmaiosis or mucocutaneous leishmaniasis. In 

conclusion, these results may suggest that patients in Group II may develop more 

severe forms of ACL when compared to those in Group I. 

 

Descriptors: American cutaneous leishmaniasis. Biopsy. Cytokines. Immune 

Response Genes. Messenger RNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

(L.)   Leishmania 

(V.)  Viannia 

18S   Subunidade do RNA ribossomal 

B2M   Beta-2-microglobulina 

cDNA  DNA complementar 

cPCR    PCR convencional 

CT   ‘Cycle threshold’ – Limiar do ciclo 

D.O.    Densidade ótica 

DEPC    ‘Diethylpyrocarbonate’ - Pirocarbonato de dietila 

DNA    Ácido desoxirribonucleico  

EDTA   ‘Ethylenediamine tetraacetic acid’ - ácido etilenodiamino tetra-acético 

ELISA   ‘Enzyme-linked Immunosorbent Assay’ - Ensaio imunoenzimático  

et al.    e colaboradores 

FFPE  ‘Formalin-fixed, paraffin-embedded’- Fixados em formalina e 

embebidos em parafina 

GAPDH   Gliceraldeído-3-fostato-desidrogenase  

HIV    Human Immunodeficiency Virus- Vírus da Imunodeficiência Humana 

IFI    testes de imunofluorescência indireta  

IgG    Imunoglobulina da classe G 

IHC  Imuno-histoquímica 

IL   Interleucina 

INF-γ    Interferon gamma 

LC    leishmaniose cutânea 

LCD    leishmaniose cutânea difusa 

LM    leishmaniose mucocutânea 

LPG    lipofosfoglicano 

LPs    lipofosfossacarídeos 

LTA    Leishmaniose tegumentar americana 

MT-ATP  ATP mitocondrial 

OMS    Organização Mundial da Saúde 

OPAS  Organização Pan-Americana da Saúde 



 

 

 

 

pb   Pares de bases 

PCR    Reação de Polimerase em Cadeia 

qPCR    PCR em tempo real  (quantitativa) 

RIN    ‘RNA integrity number’ - Número de integridade do RNA 

RNA   Ácido ribonucleico 

RNA-later   Solução para estabilizar o RNA 

SDS   Dodecilsulfato de sódio 

Taq    Thermophillus aquaticus 

TBE    Tris/Borato/EDTA 

TBP    TATA box-binding protein 

TGF-β   Fator de Crescimento e Transformação Beta  

Th1    Resposta celular do tipo 1 

Th2    Resposta celular do tipo 2 

TNF-α   “Tumor necrosis factor-alpha” - Fator de necrose tumoral alfa  

UBC   Ubiquitina C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS OU FÓRMULAS 

 

°C    grau Celsius  

MgCl2    Cloreto de magnésio 

µg    micrograma 

µL    microlitro 

µm    Micrometros 

µM    Micromolar 

UV    Ultravioleta 

pg    picogramas 

pH    potencial Hidrogeniônico 

pmol    picomol 

mL    mililitro(s) 

mm    milímetro 

mM    milimolar 

NaCl    Cloreto de sódio 

nm    Nanômetro 

g    Aceleração da gravidade terrestre (9,8m/s2) 

g    grama(s) 

∆   delta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Taxonomia do gênero Leishmania ..............................................................25 

Figura 2 - Distribuição e endemicidade da leishmaniose tegumentar Americana .......26 

Figura 3 - Leishmaniose cutânea e mucosa em países endêmicos das Américas, 2001-

2015...................................................................................................................27 

Figura 4 - Número e percentual de casos de LTA, segundo as região de residência do 

Brasil- 2000 a 2008 ...........................................................................................28 

Figura 5 - Formas evolutivas de L. (V.) braziliensis, em que (A) apresenta a forma 

promastigota do parasita em meio extracelular e (B) sua forma amastigota no 

interior de macrófagos .......................................................................................29 

Figura 6 - Representação esquemática do ciclo de vida do parasita Leishmania spp...32 

Figura 7 - Manifestações clínicas das diferentes formas da leishmaniose tegumentar 

Americana .........................................................................................................34 

Figura 8 - PCR em gel de agarose 2% corado com brometo de etídio. Coluna 1, 

Marcador molecular de 100 pb; Coluna 2, Produto de 146/149pb de L. (V.) 

braziliensis amplificado pelo marcador molecular LB-3C/LU-5A ...................62 

Figura 9- Características histopatológicas de biopsias de LTA. As amastigotas de 

Leishmania spp. (setas) são realçadas por coloração com Hematoxilina-Eosina 

com um anticorpo policlonal de camundongo anti-Leishmania spp. Ampliação 

original: X 100. Barra de escala: 10 μm..............................................................62 

Figura 10 - Apresentação gráfica no programa Agilent 2100 Bioanalyzer de uma 

amostra de RNA com RIN de 2.1 (A) e outra de 5.1 (B) ..................................66 

Figura 11 - Padronização da concentração de RNA total para a síntese de cDNA .......67 

Figura 12- Análise dos níveis de expressão dos genes endógenos de fragmento de 

lesões fresca de pacientes com LTA. Média de estabilidade de expressão (Índice 

M) dos genes testados, sendo mais estável o gene quanto menor o valor de 

M.......................................................................................................................68 

Figura 13 - Análise dos níveis de expressão dos genes endógenos de fragmento de 

lesões cutâneas FFPE de pacientes com LTA. Média de estabilidade de 

expressão (Índice M) dos genes testados, sendo mais estável o gene quanto 

menor o valor de M............................................................................................69 



 

 

 

 

Figura 14 - Expressão relativa de IFN-γ dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com LM, 

Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o isolamento de 

RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IFN-γ foi determinada por qPCR. 

Os resultados foram expressos em RQ após o cálculo determinado por 

“CTcomparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 de Material e Métodos. As 

linhas horizontais indicam as médias. Comparação de expressão entre grupos 

dos pacientes com leishmaniose foi determinado por teste t não pareado com 

base em um valor crítico de p ⩽ 0,05 e teste F para comparar variâncias, por a 

análise da variância unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos 

são mostradas em linhas horizontais..................................................................71 

Figura 15 -  Expressão relativa de IL-6 dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com LM, 

Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o isolamento de 

RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IL-6 foi determinada por qPCR. 

Os resultados foram expressos em RQ após o cálculo determinado por 

“CTcomparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 de Material e Métodos. As 

linhas horizontais indicam as médias. Comparação de expressão entre grupos 

dos pacientes com leishmaniose foi determinado por teste t não pareado com 

base em um valor crítico de p ⩽ 0,05 e teste F para comparar variâncias, por a 

análise da variância unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos 

são mostradas em linhas horizontais..................................................................72 

Figura 16 -  Expressão relativa de IL-27 dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com LM, 

Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o isolamento de 

RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IL-27 foi determinada por qPCR. 

Os resultados foram expressos em RQ após o cálculo determinado por 

“CTcomparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 de Material e Métodos. As 

linhas horizontais indicam as médias. Comparação de expressão entre grupos 

dos pacientes com leishmaniose foi determinado por teste t não pareado com 

base em um valor crítico de p ⩽ 0,05 e teste F para comparar variâncias, por a 



 

 

 

 

análise da variância unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos 

são mostradas em linhas horizontais..................................................................73 

Figura 17 -  Expressão relativa de TGF-β dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com LM, 

Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o isolamento de 

RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de TGF-β foi determinada por 

qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o cálculo determinado por 

“CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 de Material e Métodos. As 

linhas horizontais indicam as médias. Comparação de expressão entre grupos 

dos pacientes com leishmaniose foi determinado por teste t não pareado com 

base em um valor crítico de p ⩽ 0,05 e teste F para comparar variâncias, por a 

análise da variância unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos 

são mostradas em linhas horizontais..................................................................74 

Figura 18 - Expressão relativa de IL-10 dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com LM, 

Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o isolamento de 

RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IL-10 foi determinada por qPCR. 

Os resultados foram expressos em RQ após o cálculo determinado por “CT 

comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 de Material e Métodos. As linhas 

horizontais indicam as médias. Comparação de expressão entre grupos dos 

pacientes com leishmaniose foi determinado por teste t não pareado com base 

em um valor crítico de p ⩽ 0,05 e teste F para comparar variâncias, por a análise 

da variância unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos são 

mostradas em linhas horizontais..................................................................75 

Figura 19 - Expressão relativa de TNF-α dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com LM, 

Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o isolamento de 

RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de TNF-α foi determinada por 

qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o cálculo determinado por 

“CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 de Material e Métodos. As 

linhas horizontais indicam as médias. Comparação de expressão entre grupos 

dos pacientes com leishmaniose foi determinado por teste t não pareado com 



 

 

 

 

base em um valor crítico de p ⩽ 0,05 e teste F para comparar variâncias, por a 

análise da variância unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos 

são mostradas em linhas horizontais..................................................................76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Genes endógenos humanos utilizados para a análises de expressão 

gênica............................................................................................................57 

Tabela 2 - Genes codificadores de citocinas humanas utilizadas para a expressão 

gênica relativa dos pacientes com leishmaniose cutânea e mucocutânea .....60 

Tabela 3 - Características clínicas, laboratoriais e epidemiológica dos 40 pacientes 

com LTA ......................................................................................................64 

Tabela 4 - Padronização de extração de RNA de fragmentos de lesões cutâneas 

obtidos por biopsia (frescas e FFPE) ............................................................65 

Tabela 5 – Valores de CT das concentrações testadas para a padronização da síntese 

do cDNA.......................................................................................................67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE QUADRO 

 

Quadro 1 - Esquema terapêutico do fármaco antimoniato-N-metil-glucamina 

(Glucantime®) preconizado para as diversas formas clínicas de LTA........................36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................23 

1.1 Classificação taxonômica......................................................................................24 

1.2 Distribuição geográfica .........................................................................................26 

1.3 Morfologia ............................................................................................................28 

1.4 Hospedeiro, reservatórios e vetores.......................................................................29 

1.5 Transmissão e ciclo biológico ..............................................................................30 

1.6 Estratégias de evasão do parasita ..........................................................................32 

1.7 Formas clínicas .....................................................................................................33 

1.8 Profilaxia e tratamento ..........................................................................................36 

1.9 Diagnóstico ...........................................................................................................37 

1.9.1 Critério clínico-epidemiológico .........................................................................37 

1.9.2 Diagnóstico Laboratorial ...................................................................................38 

1.9.2.1 Método parasitológico direto ..........................................................................38 

1.9.2.2 Cultura.............................................................................................................38 

1.9.2.3 Método imunológico - Intradermoreação de Montenegro (IDRM) ................39 

1.9.2.4 Métodos sorológicos .......................................................................................39 

1.9.2.5 Imuno-histoquímica ........................................................................................40 

1.9.2.6 Métodos moleculares ......................................................................................40 

1.10 Aspectos imunológicos da LTA ..........................................................................40 

1.10.1 Imunidade Inata ...............................................................................................41 

1.10.2 Imunidade adaptativa .......................................................................................42 

1.11 Expressão gênica ................................................................................................44 

1.12 Justificativa .........................................................................................................45 

2 OBJETIVO GERAL ................................................................................................46 

2.1 Objetivos específicos.............................................................................................46 

3 MATERIAL E MÉTODOS .....................................................................................47 

3.1 Considerações éticas .............................................................................................47 

3.2 Delineamento experimental ..................................................................................47 

3.3 Pacientes e amostras clínicas ................................................................................48 

3.3.1 Fragmentos de lesões cutâneas frescas...............................................................48 

3.3.2 Fragmentos de lesões cutâneas FFPE .................................................................49 



 

 

 

 

3.3.3 Fragmentos de lesões de mucosa FFPE ..............................................................49 

3.3.4 Fragmentos de pele de indivíduos sem lesão.......................................................49 

3.4 Diagnóstico laboratorial .......................................................................................50 

3.4.1 Histológico e imunohistoquímico ......................................................................50 

3.4.2 Diagnóstico molecular .......................................................................................50 

3.4.3 Diagnóstico parasitológico ................................................................................52 

3.5 Padronização da extração de RNA de fragmento de lesão cutânea fresca e FFPE 

de pacientes com LTA ................................................................................................52 

3.5.1 Protocolo 1: Extração de RNA de fragmento de lesão cutânea fresca sem 

Proteinase K................................................................................................................52 

3.5.2 Protocolo 2: Extração de RNA de fragmento de lesão cutânea fresca com 

Proteinase K................................................................................................................53 

3.5.3 Protocolo 3: Extração de RNA de fragmento de lesão cutânea FFPE com 

Proteinase K................................................................................................................54 

3.6 Concentração de RNA total ..................................................................................55 

3.7 Análise da integridade de RNA total extraído de fragmento de lesão FFPE e 

frescas.........................................................................................................................55 

3.8 Padronização da síntese e concentração do cDNA para uso na qPCR ...................55 

3.9 Padronização da estabilidade de expressão dos genes endógenos .........................56 

3.10 Análise da expressão dos genes codificadores das citocinas .............................. 58 

3.11 Análise dos dados ...............................................................................................58 

3.11.1 Estabilidade de expressão dos genes endógenos .............................................58 

3.11.2 Expressão dos genes codificadores das citocinas.............................................59 

3.11.3 Análise estatística.............................................................................................59 

4 RESULTADOS .......................................................................................................61 

4.1 Caracterização da população de estudo .................................................................61 

4.1.1 Pacientes com LTA ............................................................................................61 

4.1.2 Pacientes com LM ..............................................................................................63 

4.2 Quantificação de RNA total ..................................................................................65 

4.3 Análise da integridade do RNA extraído de biopsias FFPE .................................65 

4.3.1 Quantificação e qualidade do RNA total ...........................................................65 

4.3.2 Padronização da síntese e concentração do cDNA para uso na qPCR ................67 



 

 

 

 

4.4 Padronização e análise dos níveis de expressão de 6 genes endógenos em biopsias 

frescas e FFPE de pacientes com LTA ........................................................................68 

4.4.1 Genes endógenos em biopsia fresca...................................................................68 

4.4.2 Genes endógenos em biopsia FFPE ...................................................................69 

4.5 Análise da expressão de genes codificadores de citocinas relacionadas às respostas 

Th1 e Th2 (IFN-γ, IL-10, IL-6, TGF-β, IL-27 e TNF-α) em amostras FFPE de 

pacientes com LTA .....................................................................................................70 

5 DISCUSSÃO ...........................................................................................................77 

6 CONCLUSÃO .........................................................................................................84 

7  REFERÊNCIAS......................................................................................................85 

8  ANEXOS ..............................................................................................................103 

 Anexo 1 - Parecer consubstanciado do Comitê de ética e pesquisa.........................105 

 

Anexo 2 - Meira-Strejevitch CS, Pereira-Chioccola VL, Maia MM, Hippolito DDC, 

Wang HTL, Motoie G, Gomes AHS, Kanamura CT, Martines RB, de Mattos CCB, 

Frederico FB, de Mattos LC. Reference genes for studies in infectious parasitic 

diseases in five types of human tissues. Gene Reports. 2017 June;7:98–

105……..................................................................................................................109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença de distribuição 

mundial e de grande importância em saúde pública. É causada por protozoários 

flagelados unicelulares pertencentes ao gênero Leishmania. São parasitas com várias 

espécies e transmitidas ao homem pela picada de flebotomíneos. Acometem pele, 

mucosas, e cartilagens do homem, de animais domésticos e silvestres em regiões 

quentes do Velho e Novo Mundo.1, 2  

A LTA é classificada como doença não contagiosa negligenciada ocupando o 

quarto lugar em morbidade entre as infecções tropicais.3 A carga global da LTA é 

subestimada, porque muitos casos são mal diagnosticados. 4, 5 

Estima-se que cerca de 0,7 milhões a 1 milhão de novos casos de LTA ocorram 

anualmente no mundo todo e cerca de 12 milhões de indivíduos estão infectados e 350 

milhões de indivíduos estão expostos às leishmanioses.6 Mais de dois terços dos novos 

casos de LTA ocorrem em 6 países: Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Irã e 

Síria.7,8 

O Brasil figura como um dos dez países que possuem aproximadamente 75% 

dos casos da LTA, registrando uma média de 26 mil casos por ano, entre os anos de 

2003 e 2007, com uma incidência de casos estimada entre 72.800 a 119.600 casos por 

ano.9,10 Está amplamente distribuída em quase todas as regiões brasileiras e os dados 

oficiais apontam que de 2000 a 2008 foram notificados 238 749 casos de LTA, com 

média de 26 528 novos casos/ano.11 

 A evolução da LTA depende da resposta do hospedeiro a partir do local da 

picada do vetor, da localização das lesões e da evolução clínica. A mais comum é a 

infecção cutânea, que se caracteriza pelo aparecimento de uma única ou algumas 

lesões cutâneas ulceradas. Cerca de 3% dos pacientes desenvolvem doença mucosa, 

que é caracterizada por lesões desfigurantes, preferencialmente em mucosa nasal ou 

orofaríngea. A resposta celular dos hospedeiros determina a evolução da doença.12,13  
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1.1 Classificação taxonômica 

Leishmania são protozoários unicelulares nucleados, digenéticos (heteroxenos) 

de grande importância médica e veterinária14, que pertencem ao reino Protista e sub-

Reino Protozoa. São organismos que se locomovem por meio de flagelos ou cílios, 

pertencentes ao filo Sarcomastigophora e ao subfilo Mastigophora. Incluem-se na 

classe Zoomastigophora, ordem Kinetoplastida que se caracterizam por apresentar 

uma mitocôndria única (denominada cinetoplasto) rica em DNA mitocondrial, o 

kDNA.15,16,17,18  

As características morfológicas dos gêneros que compõem a família 

Trypanosomatidae (Figura 1) são bem homogêneas. São parasitas pertencentes ao 

gênero Leishmania, subdivididos em dois subgêneros, de acordo com o local do 

desenvolvimento das formas promastigotas: no sub-gênero Leishmania, as formas 

promastigotas multiplicam-se nas regiões média e anterior do intestino de 

flebotomíneos; enquanto que o sub-gênero Viannia, as formas promastigotas migram 

para as regiões anterior, média e posterior do intestino do vetor.16,17,18  

 No Brasil, pelo menos sete espécies de Leishmania causadoras da doença foram 

identificadas, sendo seis do subgênero Viannia e uma do subgênero Leishmania. As 

três principais espécies são: L. (Viannia) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. 

(Leishmania) amazonensis e, mais recentemente, as espécies L. (V.) lainsoni, L. (V.) 

naiffi, L. (V.) lindenberg e L. (V.) shawi.19 A  L. (L.) amazonensis e a L. (V.) braziliensis 

são as espécies cutâneas de maior interesse médico no Brasil, devido à gravidade e alta 

incidência, respectivamente.20 L. (V.) braziliensis é a espécie responsável pela forma 

clinica localizada, que pode evoluir para a forma severa de leishmaniose cutâneo-

mucosa que ocorre comumente na forma de recidiva da doença após a cura da lesão 

primária.21 
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Figura 1 - Taxonomia do gênero Leishmania. 

Fonte: Brasil, 2006 22  
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1.2 Distribuição geográfica  

  

A LTA é endêmica em aproximadamente 102 países tropicais e subtropicais 

distribuídos na África, Ásia, Europa e América Latina.6,10 (Figura 2) Em diferentes 

formas clínicas, a LTA afeta cerca de 12 milhões de pessoas em todo o mundo e 350 

milhões de pessoas estão sob o risco de contrair esta enfermidade. Apresenta 

incidência anual de 1,5-2 milhões de novos casos diagnosticados, porém se desconhece 

o aumento efetivo de casos, sendo somente 19% a 37% deles notificados às autoridades 

de saúde.6,22,23,24,25  

 

 

 

Figura 2 - Distribuição e endemecidade da leishmaniose tegumentar americana. 

Fonte: WHO, 201326 

 

 

A leishmaniose é considerada pela Organização Mundial da Saúde, como a 

segunda entre as seis infecções parasitárias mais importantes e frequentes no mundo, 

devido à ampla distribuição geográfica, o alto coeficiente de detecção e capacidade de 

produzir deformidades, afetando assim a área social e psicológica do individuo.27,28  
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Nas Américas, a LTA e a leishmaniose mucosa (LM) ocorre em 20 países, sendo 

endêmica em 18 deles. No período de 2001 a 2015 foram reportados a OPAS/OMS, 

843.931 casos novos de LTA e LM com uma média anual de 56.262 casos, distribuídos 

em 17 dos 18 países endêmicos. Nos últimos cinco anos ocorreu redução de casos, 

sendo que em 2015 foi registrado o menor número de casos para todo o período 

analisado, com um decréscimo de 10% em relação ao ano de 2014 (Figura 3).29  

 

Figura 3 - Leishmaniose cutânea e mucosa em países endêmicos das Américas, 2001-

2015. 

Fonte: SisLeish-OPAS/OMS: Dados reportados pelos Programas Nacionais de 

Leishmanioses/Vigilância. Dados disponíveis em 05 de maio de 201730 

 

 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde registrou média anual de 35 mil novos 

casos de LTA no país e os dados oficiais apontam que de 2000 a 2008 foram 

notificados 238.749 casos somente da LTA, com uma média de 26.528 novos 

casos/ano.11 As regiões Norte e Nordeste vêm contribuindo, ao longo dos anos, com 

os maiores percentuais de casos do país, de modo que, do total confirmado no período 

de 2000 a 2008, 39,4% (94.169/238.749) ocorreram na região Norte; 31,7% 

(75.657/238.749), na região Nordeste; 15,9% (37.853/238.749), na região Centro-
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Oeste; 9,6% (22.903/238.749), no Sudeste; e 2,6% (6.161/238.749), na região Sul 

(Figura 4).28 

 

Figura 4 - Número e percentual de casos de LTA, segundo as região de residência 

do Brasil- 2000 a 2008 

Fonte: SINAN/SVS/MS.31 

 

No Estado de São Paulo a LTA foi descrita pela primeira vez no final do século 

passado com ocorrência de grande número de casos.32. De 1975 a 2008 a LTA no 

Estado de São Paulo apresentou notável aumento de disseminação na transmissão nos 

municípios acompanhado de um número crescente de casos autóctones, apresentando 

importante alterações em seus níveis de transmissão, com picos qüinqüenais.33 

 Na região de Sorocaba, local de estudo, registram-se cerca de 80 novos casos 

por ano, sendo que a incidência de casos ocorridos em regiões peri-urbanas e urbanas 

tem sido crescente.34 Nos últimos anos, a LTA também foi considerada uma das 

síndromes dermatológicas mais diagnosticadas em viajantes/ turistas que vão para 

áreas endêmicas.35 

 

 

1.3 Morfologia 

 

Leishmania apresenta duas formas evolutivas em seu ciclo de vida: a forma 

promastigota e a amastigota (Figura 5). A forma promastigota é encontrada no tubo 

digestivo de insetos vetores, que possui morfologia alongada, medindo de 10-15 µm 
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de comprimento, sendo móvel e com um único flagelo anterior. O núcleo é 

arredondado ou oval e está situado na região mediana ou ligeiramente na porção 

anterior do corpo. O cinetoplasto, apresenta-se em forma de bastão, localizado na 

posição mediana entre a extremidade anterior e o núcleo.36  

Já as formas amastigotas, apresentam morfologia arredondada, medindo cerca 

de 2-5 µm, sem flagelos exteriorizados e são imóveis. São encontradas no sistema 

linfomonocitário, alojando-se nos fagossomos dos monócitos, histiócitos e macrófagos 

dos hospedeiros vertebrados. Multiplicam-se por divisão assexuada, até romperem a 

célula parasitada, disseminando-se pela via hematogênica e linfática.37 O núcleo é 

grande, arredondado, com localização central e anterior ao cinetoplasto, que é uma 

parte da mitocôndria onde o DNA mitocondrial está organizado juntamente com uma 

matriz de fibras finas.36 

 

  

Figura 5 - Formas evolutivas de L. (V.) braziliensis, em que (A) apresenta a forma 

promastigota do parasita em meio extracelular e (B) sua forma amastigota, 

indicado por setas, no interior de macrófagos.  

Fonte: (A) Gontijo e Carvalho, (2003)2; (B) DPDx- Centers for disease Control 

and Prevention, (2013).38 

 

  

1.4 Hospedeiro, reservatórios e vetores 

  

No Brasil, a LTA é uma doença com grande diversidade de agentes, de 

reservatórios e de vetores que apresentam diferentes padrões de transmissão (área 

silvestre e fronteira agrícola). São considerados reservatórios da LTA as espécies de 
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animais que garantam a circulação de Leishmania na natureza.39 Várias espécies de 

mamíferos silvestres e domésticos são considerados reservatórios e entre eles 

destacam-se a preguiça (Choleopus didactilus), tamanduá (Tamandua tetradactila), 

marsupiais do gênero Didelphis, roedores dos gêneros Akodon, Oryzomys, 

Proechimys, Rattus, Rhipidomys e Sigmodon40,41, cães (Canis familiaris)42,43, cavalos 

(Equus caballus) e jumentos (Equus asinus).44 

A LTA em animais domésticos pode apresentar-se como uma doença crônica 

com manifestações semelhantes às da doença humana, acometendo preferencialmente 

mucosas das vias aero digestivas superiores. O homem representa hospedeiro acidental 

e parece não ter um papel importante na manutenção dos parasitas na natureza.20,45  

Um grande número de espécies de flebotomíneos estão envolvidas na 

transmissão das leishmanioses. Estes insetos possuem peculiaridades em seu ciclo 

biológico que garantem a preservação e reprodução do parasita em questão. Nas 

Américas, estão envolvidos os flebotomíneos do gênero Lutzomyia, subgêneros 

Nyssomyia e Psychodopygus. Em todo mundo são conhecidos, cerca de 800 espécies 

de flebotomíneos, sendo 60% na região Neotropical. No Brasil, tem-se conhecimento, 

de 229 espécies, representando 28,6% do total e 47,7% das espécies que ocorrem na 

região Neotropical.46 Cerca de 20 espécies de flebotomíneos são incriminadas na 

veiculação de Leishmania ao homem e animais no Brasil, representando 8,4% do 

total.47 Lu. intermedia, Lu. migonei e Lu. whitmani possuem ampla distribuição, sendo 

capturadas nas cinco regiões brasileiras.46   

As diferentes espécies de flebotomíneos possuem hábitats preferenciais, onde 

algumas possuem ecologia arbórea definida, vivendo nas partes altas das árvores e 

outras espécies estão mais presentes ao nível do solo. Evidentemente, em cada um 

desses níveis temos faunas de mamíferos diferentes que vão servir como fonte 

alimentar do inseto.46  

 

 

1.5 Transmissão e ciclo biológico 

 

Leishmania mantêm seu ciclo de vida (Figura 6) através da transmissão entre os 

flebotomíneos (vetores) e os mamíferos (hospedeiros definitivos). O ciclo varia de 
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acordo com a região geográfica, a diversidade da espécie do parasita, dos vetores, dos 

reservatórios e dos hospedeiros.20  

O ciclo da doença começa através da picada de dípteros, infectados com 

Leishmania, pertencentes tanto ao gênero Phlebotomus, que estão associadas às 

espécies do Velho Mundo, como ao gênero Lutzomyia, que hospeda as espécies do 

Novo Mundo. Somente as fêmeas são hematófagas, sendo, portanto, vetores capazes 

de transmitir o parasita para o hospedeiro vertebrado durante o repasto sanguíneo.48  

 Ao realizar o repasto sanguíneo, o flebotomíneo infectado, regurgita as formas 

promastigotas metacíclicas na corrente sanguínea do hospedeiro.49,50  O parasita ao 

entrar na pele dos mamíferos, é fagocitado pelos macrófagos que são atraídos pela 

reação inflamatória formada no local da picada.51 Depois de se estabelecer no meio 

intracelular, a forma promastigota se transforma em amastigota, que dentro do vacúolo 

fagocitário, se multiplica por divisão binária até ocupar todo o citoplasma do 

macrófago, onde posteriormente a membrana se rompe mecanicamente liberando os 

amastigotas no tecido onde são novamente fagocitadas. Um flebotomíneo não 

infectado, ao realizar o repasto sanguíneo no hospedeiro vertebrado, ingere células 

fagocíticas parasitadas com as formas amastigotas.  No trato digestivo do inseto, o 

parasita transforma-se e se replica na forma promastigota procíclica. As formas 

promastigotas procíclicas, sofrem um processo de metaciclogênese e transformam-se 

em promastigotas metacíclicas (formas infectivas) e migram para a porção anterior do 

tubo digestivo do vetor. Quando esse flebotomíneo fizer um novo repasto sanguíneo, 

essas formas infectantes serão inoculadas no hospedeiro vertebrado sadio, dando 

continuidade ao ciclo.50,52  
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Figura 6 - Representação esquemática do ciclo de vida de Leishmania spp. 

Fonte: Adaptado de Lipoldová e Demant, 2006.53  

 

 

1.6 Estratégias de evasão do parasita 

 

Leishmania apresenta habilidade de evadir-se da destruição extracelular e 

penetrar em células fagocíticas, onde vão resistir ao ataque antimicrobiano, persistindo 

mesmo com a resposta imune celular do hospedeiro.48,52 O primeiro mecanismo de 

escape dos promastigotas é evitar a lise pelo sistema complemento. Este mecanismo 

ocorre com a participação de glicoproteínas e açúcares da membrana do parasita, do 

LPG e da metaloproteinase gp63. Esses fatores, atuam por fosforilação, inativando a 

cascata do sistema complemento impedindo o ataque à membrana.54,55 

Outro mecanismo auxiliar nas estratégias de escape da defesa do hospedeiro é 

a modulação de citocinas. Essa modulação pode ocorrer através da 

inibição/desativação de macrófagos; pela inibição da apresentação de antígeno e da 

estimulação de células T e pela alteração da função/diferenciação de células T.48,56  

Outra estratégia é a capacidade de modular ou interferir no reconhecimento de 

padrões mediados pelos TLRs e usando esses mecanismos de escape do hospedeiro. 57 

Os TLRs reconhecem PAMPs e isso induz à produção de sinais responsáveis pela 

ativação de genes importantes para uma defesa imune do hospedeiro, especialmente 
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de citocinas pró-inflamatórias. A ausência de sinalização intracelular sobre a ligação 

de PAMPs com TLRs resulta no aumento da susceptibilidade a parasitos.58  

A Leishmania, também é capaz de interferir na atividade funcional dos 

macrófagos59 e mimetizar o processo de morte celular programada, onde os 

macrófagos não reconheceriam o parasita como uma ameaça ao hospedeiro, 

diminuindo a resposta imune inflamatória.60  

Na última década foi demonstrado que a via de desativação do macrófago 

induzida pela fagocitose de células apoptóticas é utilizada por diversos patógenos 

intracelulares como estratégia de replicação por vias dependentes da produção de 

mediadores antiinflamatórios. A formas promastigotas infectam neutrófilos que, por 

sua vez, entram em apoptose e são fagocitados por macrófagos. A internalização 

através do reconhecimento do neutrófilo apoptótico evita o contato direto do parasita 

com receptores macrofágicos e induz a produção de TGF-β1. Desta forma, a entrada 

do parasita no macrófago é facilitada e a ativação desta célula inibida, resultando no 

estabelecimento da infecção.61  

 

 

1.7 Formas clínicas  

 

A LTA é um grupo de doenças de evolução crônica e no Brasil, apresentam 

peculiaridades clínicas segundo a área geográfica, a espécie do parasita, do vetor, do 

reservatório, da constituição genética e imunológica do hospedeiro e as características 

dos ecossistemas.62,63 

De acordo com a localização das lesões e aspectos clínicos, a LTA se classifica 

das seguintes formas: leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose mucosa (LM), 

leishmaniose disseminada (LD) e leishmaniose cutânea difusa (LCD) (Figura 7).  

A LC é a manifestação mais comum. É definida pela presença de lesões 

exclusivamente na pele, que se iniciam no ponto de inoculação das promastigotas 

infectantes.2,28,63 Apresenta lesões únicas ou múltiplas, após um período de incubação 

de 2 semanas a 3 meses, geralmente ulceradas, de bordas elevadas com um fundo 

geralmente granuloso, acompanhada de prurido e linfonodomegalia local, que podem 

curar espontaneamente após algumas semanas ou meses.4,25 Em área de transmissão 
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de L. (V.) braziliensis, a doença acomete, predominantemente, os membros inferiores 

em adultos do sexo masculino.64 Contudo, está surgindo cada vez um maior número 

de casos com lesão em tórax, face e membros superiores; fato que está associado com 

uma mudança no padrão de transmissão, que antigamente ocorria na zona rural e mais 

recentemente passou a ocorrer nas áreas peri-domiciliares ou intradomiciliares.65  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Manifestações clínicas das diferentes formas da LTA. (A) leishmaniose 

cutânea, (B) leishmaniose mucocutânea, (C) leishmaniose disseminada, 

(D) leishmaniose cutânea difusa. 

Fonte: Figura A e D: Brasil. Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar 

americana (2007)20 MSB 2007; Figura B: Atlas LTA (2006)66; Figura C: 

Guimarães (2005)67 

 

Estima-se que de 3 a 5% das formas cutâneas vão desenvolver lesões na mucosa, 

que é causada pela disseminação hematogênica dos parasitas. Normalmente ocorre 

meses ou anos após a lesão primária devido a evolução crônica ou tratamento 

inadequado da LC.68 A LM é a forma mais desfigurante, caracterizada clinicamente 

por lesões destrutivas ulcerativas da mucosa naso-faríngea com perfuração do septo 

nasal.69,70 Embora a LC em suas diversas subclassificações e a LM não sejam fatais, 

as cicatrizes causam estigma e morbidade, afetando a qualidade de vida do indivíduo 

acometido.63  
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A leishmaniose disseminada é caracterizada por lesões cutâneas múltiplas, 

podendo ser acneiformes, papulares e menos comumente ulceradas. As lesões são 

localizadas na face, tronco e membros, distantes do sítio de inoculação primária. Essas 

lesões podem ser muito numerosas, podendo chegar a centenas, mas respondem ao 

tratamento medicamentoso habitual.2,4,28  

A leishmaniose cutânea difusa caracteriza-se por apresentar anergia celular e 

está associada à acentuada proliferação de parasitas e disseminação da doença. Ocorre 

aparecimento de lesões nodulares não ulceradas por toda superfície corporal e 

infiltrações cutâneas pronunciadas. As lesões, de maneira geral, não cicatrizam 

espontaneamente e são resistentes ao tratamento.2,4,28  

 

 

1.8 Profilaxia e tratamento 

 

Para a prevenção e controle da leishmaniose deve-se evitar a exposição ao vetor 

mediante a proteção individual ou coletiva; realizar o diagnóstico precoce; o 

tratamento deve ser eficaz para redução da transmissão da doença prevenindo 

incapacidades e morte e controle vetorial que ajuda a reduzir ou interromper a 

transmissão da doença.71 

A escolha terapêutica da leishmaniose é baseada na apresentação clínica, a 

espécie do parasita, localização das lesões, localização geográfica e co-infecções tais 

como a infecção por HIV.72  

Para o tratamento da LTA, os antimoniais pentavalentes; N-metil-glucamina 

(antimoniato de meglumina) e o estibogluconato de sódio permanecem como drogas 

de primeira escolha, com exceção dos pacientes coinfectados com HIV e gestantes.28 

Este antimonial está indicado para todas as formas de LTA, embora as formas mucosas 

exijam maior atenção, já que os pacientes podem apresentar respostas mais lentas e 

maior possibilidade de resistência.1 Seu mecanismo de ação ainda não está elucidado, 

mas sabe-se que atua nas formas amastigotas do parasita, inibindo sua atividade 

glicolítica e a via oxidativa de ácidos graxos, reduzindo a produção de ATP, GTP e 

CO2, eliminando essas formas.73,74  
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 Apesar do tratamento com antimonial ter se mostrado eficaz, existem 

desvantagens como a necessidade de várias aplicações por um longo período de tempo, 

que leva muitas vezes ao abandono, o alto custo, o aparecimento de resistência e o alto 

grau de toxicidade. O surgimento de resistência ao antimônio está relacionado com a 

exposição inadequada à droga, aumentando a tolerância de parasitas frente a 

mesma.75,76  

Outras drogas foram introduzidas na terapia medicamentosa das leishmanioses, 

quando não se obtém resposta ao tratamento com antimonial, ou este não demonstra 

resultado satisfatório, ou ainda na impossibilidade de seu uso, sendo drogas de segunda 

escolha: a anfotericina B e as pentamidinas (sulfato de pentamidina e mesilato de 

pentamidina).77 A anfotericina B, sendo a melhor opção para os pacientes com LM não 

responsivos à terapia convencional, atua no ergosterol presente na membrana da 

Leishmania, aumentando a permeabilidade que promove o fluxo de íons, tanto para 

promastigotas como amastigotas, levando à sua morte.78,79  

No Brasil, o Ministério da Saúde distribui gratuitamente o antimoniato-N-metil-

glucamina (Glucantime®) na rede pública de saúde que adota o esquema terapêutico 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde (Quadro 1).22  

 

 

Quadro 1 - Esquema terapêutico do fármaco antimoniato-N-metil-glucamina 

(Glucantime®) preconizado para as diversas formas clínicas de LTA. 

Fonte: (MSB, 2006).22 

  

De acordo com a forma clínica e a resposta terapêutica, o esquema de tratamento 

pode ser modificado em relação à dose e à duração.22   

O critério de cura é clínico, na forma cutânea, o paciente é considerado curado 

quando ocorre a reepitelização das lesões ulceradas ou não-ulceradas e regressão total 

da infiltração e eritema até 3 meses após a conclusão do tratamento. Já na forma 
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mucocutânea, a cura, é definida pela regressão de todos os sinais, e comprovado pelo 

exame otorrinolaringológico, até 6 meses após a conclusão do tratamento.20,80 

Recomenda-se acompanhamento mensal por 3 meses consecutivo após a cura 

clínica, seguido de pelo menos 1 vez ao ano durante o período de 5 anos, pois este 

período, parece ser o que ocorre o maior número de casos de reativação da doença.22 

 

 

1.9 Diagnóstico  

 

O diagnóstico da LTA pode ser feito com base nas características da lesão 

associada à anamnese, métodos laboratoriais e pelos dados epidemiológicos, que são 

de grande importância. Portanto, para conclusão diagnóstica, é necessário realizar a 

associação entre os dados clínicos e epidemiológicos combinados com pelo menos um 

teste laboratorial.2,81,82 

 

 

1.9.1 Critério clínico-epidemiológico 

 

No diagnóstico clínico-epidemiológico, a anamnese é importante para verificar 

o local de residência do paciente e regiões por ele frequentadas nos últimos 6 meses, 

avaliar as características morfológicas, a quantidade e os locais de distribuição das 

lesões.22 

As características clínicas da LTA são diversas, dependendo da espécie de 

Leishmania, dos fatores do hospedeiro e do estado imunológico do paciente.35  

A evolução da lesão inicial é semelhante a picada de um inseto. Após um período 

de incubação de 2 semanas a 3 meses, uma pequena pápula eritematosa ou nódulo 

aparece. Esta lesão inicial pode curar espontaneamente ou evoluem, com diferentes 

características clínicas.83 Porém, o ideal é que o diagnóstico clínico-epidemiológico 

seja confirmado por métodos laboratoriais. No entanto, carcinomas epidermóides, 

paracoccidiodomicose, tuberculose, sífilis e hanseníase, que são relativamente comuns 

no Brasil, devem ser consideradas no diagnóstico diferencial.2,63 
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1.9.2 Diagnóstico Laboratorial  

 

O diagnóstico laboratorial baseia-se na realização de vários exames como 

pesquisa de parasitas em esfregaço de lesões, cultura, avaliação da resposta imune 

celular, histopatológico, sorológicos (ensaio imunoenzimático - ELISA ou teste de 

imunofluorescência indireta - IFI) e molecular (cPCR ou qPCR).2,37,84,85 A 

sensibilidade de cada método pode variar de acordo com a experiência do profissional, 

a qualidade do equipamento e dos insumos, o tempo de evolução das lesões, as formas 

clínicas e as diferentes espécies de Leishmania envolvidas.20 

 

 

1.9.2.1 Método parasitológico direto 

 

O exame parasitológico direto investiga a presença das formas amastigotas do 

parasita que pode ser realizada em biopsia, impressão ou esfregaço. As amostras são 

colocadas em lâminas, submetidas a fixação em metanol e coloração pelo método de 

Giemsa ou Leishman. As leituras são realizadas em microscopia óptica.86,87 A 

sensibilidade do método depende da carga parasitária na amostra clínica, da qualidade 

do esfregaço e das habilidades do observador. A positividade desse método pode 

chegar a 98,5% em área de maior endemicidade, principalmente em lesões recentes. 

Possui vantagens como a simplicidade e a rapidez na sua execução.88  

 

 

1.9.2.2 Cultura 

 

O ministério da saúde28 preconiza o isolamento do parasito por meio de cultura, 

sendo um método de confirmação do agente etiológico e permite a identificação da 

espécie de Leishmania envolvida no processo infeccioso. O parasita cresce 

relativamente bem em diversos meios de cultura à 24ºC a 26ºC. Os fragmentos obtidos 

da lesão cutânea por procedimento de biópsia da borda da úlcera devem ser inoculados 

em meios de cultivo NNN – Novy MacNeal, e Nicolle (Ágar sangue modificado) e 
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LIT (Liver Infusion Triptose) ou Schneider acrescido de 10% de soro fetal bovino. A 

sensibilidade global do método está em torno de 50% para L. braziliensis.89  

 

 

1.9.2.3 Método imunológico - Intradermoreação de Montenegro (IDRM) 

 

O IDRM é uma reação do tipo hipersensibilidade tardia, refletindo a reposta 

imune mediada por células. É realizada com antígeno de promastigotas mortas, 

utilizando geralmente L. (V.) brasiliensis.90,91 É usado em estudos epidemiológicos 

para determinar a prevalência da infecção, baseado na visualização da resposta de 

hipersensibilidade celular. Entretanto, não faz distinção entre infecção recente e tardia. 

É seguro e especialmente valioso nas áreas de prevalência da L. (V.) brasiliensis. É 

administrado 0,1 ml do antígeno de Leishmania a 3 cm da dobra cubital no antebraço 

do paciente, sendo a induração mensurada após 48 horas. O teste considerado positivo 

quando a induração for maior ou igual a 5 mm.92  

 

 

1.9.2.4 Métodos sorológicos 

 

Os testes de imunofluorescência indireta (IFI) e imunoenzimático (ELISA) são 

métodos utilizados para detectar anticorpos anti-Leishmania. Esses testes usam 

promastigotas ou proteínas solúveis do parasita como fonte de antígeno. As reações 

sorológicas não devem ser utilizadas como critério isolado para diagnóstico de LTA, 

pois podem apresentar reação cruzada com outros Tripanosomatídeos.93 Pode, 

entretanto, ser considerada como critério adicional no diagnóstico diferencial com 

outras doenças. Após o tratamento e cura em ambas as formas de doença, os títulos 

podem cair ou desaparecer em alguns meses.22  
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1.9.2.5 Imuno-histoquímica 

 

A utilização da técnica de imuno-histoquímica tem mostrado sucesso no 

diagnóstico de LTA.94,95 A detecção de amastigotas de Leishmania, em cortes fixados 

por formalina tamponada e incluídos em parafina, tanto de tecidos humanos como em 

cães, tornou-se rotina, pela sua simplicidade, por não necessitar de equipamentos 

especiais, e ser altamente sensível e específico.96,97 A sensibilidade dos testes de 

imuno-histoquímica depende principalmente do sistema de detecção utilizado, que se 

baseia na mudança de cor induzida pela enzima ligada a imuno-complexos, vinculados 

a uma secção de tecido, depois de reagir com seu substrato e o cromógeno.98,99  

 

 

1.9.2.6 Métodos moleculares  

 

 As técnicas moleculares, como a PCR, são consideradas boas para diagnóstico 

e pesquisa, onde, amplificam seletivamente sequências de DNA do parasita. Algumas 

das vantagens quando comparada com outros métodos parasitológicos são: a 

possibilidade de detecção de DNA de Leishmania, mesmo com baixa carga parasitária; 

especificidade; disponibilidade rápida de resultados; possibilidade da utilização de 

diferentes materiais biológicos; a possibilidade de detectar o DNA de amastigotas e 

promastigotas e determinar a espécie de Leishmania.84,85,88,100  

 

 

1.10 Aspectos imunológicos da LTA 

 

O sistema imunitário apresenta funcionamento complexo e envolve interações 

específicas entre os seus componentes, desempenhando um papel fundamental na 

defesa do organismo e na manutenção da homeostase, conferindo imunidade inata e 

adquirida ao indivíduo. Em humanos, a resposta imune à infecção por Leishmania não 

é tão bem caracterizada como a resposta em murinos, em virtude de sua complexidade. 

Esta resposta envolve a ação das citocinas, das moléculas co-estimulatórias, da 

ativação de linfócitos T auxiliares e da saliva do flebotomíneo.55,101 Participam ainda 
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da resposta inflamatória local, o sistema complemento e mediadores pró- 

inflamatórios, assim como os macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e células 

apresentadoras de antígenos. Decorrido o encontro destes componentes com os 

parasitas, ocorrerá a produção de uma resposta específica e geração de resistência ou 

susceptibilidade à infecção.55,101  

  

 

1.10.1 Imunidade Inata  

  

A resposta imune a Leishmania é iniciada no local de entrada do parasita, e 

envolve as células sentinelas, incluindo as células dendríticas, macrófagos, eosinófilos, 

neutrófilos e células “natural killer” (NK), o sistema complemento e fatores de 

crescimento.102 No hospedeiro vertebrado, após a introdução das formas promastigotas 

pelo vetor, ocorre a ativação do sistema complemento, que liga covalentemente 

proteínas específicas à superfície de diferentes organismos invasores promovendo a 

fagocitose e/ou a lise desses organismos. O complemento pode ser ativado pela via 

clássica, via das lectinas ou via alternativa.103,104  

A fase final efetora da cascata do complemento será sempre a mesma 

independente da via inicial de ativação, e culminará com a formação do complexo de 

ataque à membrana C5b-9 ou MAC. O potencial lítico do MAC depende de C9 

produzir poros grandes suficientes para levar à lise da célula infectada.105 

Uma outra consequência da ativação do complemento é a geração de fragmentos 

C3a e C5a, quimiotáticos, que promovem inflamação tecidual. As células atraídas para 

o local da infecção, principalmente fagócitos polimorfonucleares neutrófilos e 

monócitos/macrófagos, fagocitam Leishmania com interação direta de ligantes do 

parasita, entre eles LPG e gp63, ou parasitas opsonizados por fragmentos do 

complemento e receptores de macrófagos.106  

Os “toll-like receptors” (TLRs) são uma família de receptores, codificados em 

linhagem germinativa, responsáveis pelo reconhecimento de diversos padrões 

moleculares, que patrulham a superfície celular, assim como o ambiente 

endossomal.107,108,109 Os “(NOD)-like receptors” (NLRs), por sua vez são receptores 

de reconhecimento padrão (PRRs) citoplasmáticos que reconhecem os padrões 
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moleculares associados à patógenos (PAMPs) e padrões moleculares associados a 

danos (DAMPs).110   

Uma vez ativados, os NLRs desencadeiam diversas vias de sinalização que 

podem promover respostas inflamatórias, atividade transcricional e montagem do 

inflamassoma.111 O inflamassoma é definido como um complexo de alto peso 

molecular que ativa caspases inflamatórias e leva ao processamento da citocina IL-

1β.112,113 Essa é uma importante molécula do sistema imunológico que funciona como 

uma mensageira imunológica, já que sai da célula e circula até encontrar outra célula 

que esteja infectada, em cuja superfície se liga a receptores que desencadeiam a 

sinalização para a síntese de óxido nítrico, causando uma rápida morte celular pró-

inflamatória chamada de piroptose.114,115  

Além de ser uma estratégia de defesa natural, a resposta inata é fundamental para 

o desenvolvimento da resposta adquirida, principalmente, através das células 

apresentadoras de antígeno que por seus PRRs reconhecem os PAMPs. A interação 

entre PAMPs e TLRs promove o recrutamento de fagócitos para o tecido infectado, 

estimula macrófagos e células NK e induz a produção de citocinas pró-inflamatórias 

como IL-12, TNF e IL-1.116 As interações hospedeiro-parasita durante as respostas 

imunes inatas determinam o destino da imunidade adaptativa, contribuindo para a cura 

ou persistência do parasita na leishmaniose.117  

 

  

1.10.2 Imunidade adaptativa 

 

A resposta imune adaptativa desenvolve estratégias de defesa específicas e é 

fundamental para o controle das infecções parasitárias, quando a imunidade inata não 

consegue eliminar o agente invasor. Os elementos principais desta resposta são as 

células B e T, os anticorpos, as quimiocinas e as citocinas. A resposta imune adaptativa 

é iniciada nos tecidos linfóides como o baço e os gânglios e é dividida em resposta 

humoral (produção de anticorpos) e resposta celular (células T).118   

A resposta imune humoral envolve o reconhecimento de um agente invasor pelas 

células B. As células B diferenciam-se em plasmócitos que por sua vez produzem as 

imunoglobulinas (Ig). As imunoglobulinas dividem-se em cinco classes, IgA, IgD, 
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IgE, IgG e IgM e ligam-se especificamente a diferentes antígenos.119,120,121 A 

predominância de isotipos IgG1, IgG2 e IgG3 nas LC e LM estão associadas ao perfil 

Th1.119 Já, o isotipo IgG4 relaciona-se às manifestações da leishmaniose cutânea 

difusa, associado ao perfil Th2 da resposta imune.122 A resposta imune humoral em 

pacientes com LC é complexa e não há correlação entre maturação e mensuração de 

anticorpos, em termos de avidez, com a evolução da doença.119  

A imunidade celular envolve as células T que interagem com os macrófagos 

infectados e com outras células do sistema imune através da produção e libertação de 

diferentes tipos de citocinas, que controlam a proliferação, diferenciação e função das 

células do sistema imune.120 Observa-se, em protozoários intracelulares, uma forte 

resposta de linfócito TCD4+ do perfil Th1, linfócitos TCD8+ e substâncias citotóxicas 

e produção de IFN-γ, que induz a produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos, 

potencializando a resposta inata.123  

A resposta imune Th1, com produção de IFN-γ, TNF-α e IL-12 é associada ao 

controle da infecção pela ativação de macrófagos e destruição dos parasitas. 

Reithinger4 Por outro lado, as citocinas IL-4, IL-10 e TGF-β, considerados do tipo 2, 

favorecem a multiplicação dos parasitas inibindo a produção de oxido nítrico por IFN-

γ dos macrófagos ativados.24,124 Contudo, a resposta imune exacerbada é incapaz de 

controlar a doença e pode contribuir para a destruição dos tecidos.125,126,127,128  

A evolução clínica e a resposta ao tratamento dependem de múltiplos fatores, 

sendo um deles o equilíbrio entre as citocinas Th1 e Th2, que acaba influenciando no 

controle parasitário e na extensão da lesão. Em todas as formas clínicas da LC, a 

resposta imune é dependente de células T e, de maneira geral, aceita-se que a diferença 

entre resistência e susceptibilidade à infecção por Leishmania está relacionada com o 

nível de expansão de células Th1 e Th2.129,130  

Pacientes que contraem a forma cutânea localizada desenvolvem uma resposta 

do tipo Th1 a nível das lesões. As lesões mucocutâneas, que constituem uma forma 

crônica associada à destruição de mucosas, caracterizam-se por uma mistura de 

resposta Th1 e Th2, enquanto pacientes com a forma difusa exibem uma resposta quase 

exclusivamente do tipo Th2.101,131  

As células T CD4+, quando ativadas por antígenos via MHC de classe II, podem 

se diferenciar em várias linhagens de células efetoras, em T “helper” 17 (Th17), além 
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da referidas acima (Th1 e Th2).132 A linhagem Th17, expressam altos níveis de IL-17 

sob o fator de transcrição RORγT, que esta envolvido em processos132, que levam à 

cronicidade da doença.133,134 A diferenciação de células T em Th17 é induzida mesmo 

na presença de níveis baixos de TGF-β, IL-23 ou IL-6.135   

A IL-17 é uma citocina pró-inflamatória que estimula fibroblastos, células 

endoteliais, neutrófilo, madrófagos e células epiteliais a produzirem mediadores pró-

inflamatórios como IL-1, IL-6, TNF-α, NOS-2 e quimiocinas.136,137 Essa citocina tem 

sido associada predominantemente à patogênese de doenças inflamatórias e 

autoimunes138,139 e também associada ao recrutamento e subsequente ativação de 

neutrófilos durante a inflamação.140  

 

 

1.11 Expressão gênica  

 

O termo expressão gênica refere-se ao processo em que a informação codificada 

por um determinado gene é decodificada em uma proteína. Estudos de expressão 

gênica são realizados utilizando-se a PCR em tempo real (qPCR), método considerado 

ideal e comumente empregado para validar as técnicas com maior rendimento, mas 

menor sensibilidade em geral, como a análise por “microarray”.141 A qPCR permite 

então quantificar transcritos e observar mudanças na expressão gênica sendo de fácil 

execução fornecendo resultados rápidos, precisos e confiáveis.142 Estudos mostram a 

aplicação dessa técnica para quantificação da expressão de RNAm de citocinas como 

um parâmetro para observar a ativação da resposta imune celular.143 No entanto, 

poucos estudos têm analisado a expressão de RNAm, por qPCR, para citocinas na LTA 

humana.144 

A quantificação relativa é a abordagem mais amplemente adotada, na qual a 

quantificação da expressão gênica é normalizada em relação a um gene endógeno, pois 

uma correta normalização torna-se pré-requisito para a confiabilidade dos resultados e 

na verificação da relevância de pequenas diferenças.145,146,147,148  

O objetivo da normalização é controlar variáveis tais como diferentes 

quantidades e qualidade do material inicial; a eficiência na retrotranscrição de RNA 

para cDNA, minimizando eventuais variações do procedimento experimental, a fim de 
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identificar a real variação do gene em questão.149,150 Uma vez que as sequências do 

gene endógeno e a sequência do gene de interesse estarão presentes na amostra testada, 

ambos apresentarão o mesmo padrão de variação dentro do experimento, exceto em 

relação ao nível de expressão.151  

 

 

1.12 Justificativa 

 

Como já dito na introdução, a LTA é uma das doenças negligenciadas e um 

problema prioritário de saúde pública mundial.152 O grande número de casos relatados 

durante os últimos anos no Brasil e a complexidade de fatores de riscos justificam o 

desenvolvimento de projetos que possam favorecer as condutas clínicas e laboratoriais 

para as populações de risco.    

O Instituto Adolfo Lutz recebe amostras clínicas para realizar o diagnóstico 

laboratorial da LTA para a Rede de Saúde Pública. Além dos testes tradicionais 

recomendados pelo Ministério da Saúde, que inclui os métodos parasitológicos e 

moleculares, o nosso grupo ampliou o diagnóstico fornecendo a avaliação da resposta 

imune celular por métodos imunohistoquímicos.153 Baseados nestes estudos, e diante 

da importância das citocinas na proteção ou não do hospedeiro, pretende-se avaliar a 

capacidade de pacientes expressar ou não os genes de RNAm das citocinas envolvidas 

no controle da LTA. Os dados fornecidos neste estudo poderão fornecer subsídios para 

avaliar o perfil imune de pacientes infectados e conjuntamente com os exames clínicos 

e laboratoriais favorecerão as condutas de tratamento e seguimento clínico. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a expressão de genes codificadores de citocinas em fragmentos obtidos 

por biopsias de lesões de pacientes com leishmaniose tegumentar americana e 

relacionar com os achados clínicos e laboratoriais. 

 

2.1 Objetivos específicos  

 

a) Padronizar a extração e analisar a integridade de RNA, bem como, a síntese 

e concentração de cDNA em biopsias de lesões de pele frescas e fixadas em 

formol e parafinadas (FFPE) de pacientes com LTA; 

b) Avaliar a expressão de 6 genes endógenos (GAPDH, 18S, B2M, MT-ATP, 

UBC, TBP) em fragmentos obtidos por biopsia de lesões frescas e FFPE de 

pacientes com LTA, visando determinar o gene endógeno ideal para 

normalizar os ensaios de expressão gênica; 

c) Avaliar a expressão dos genes codificadores das 6 citocinas (IFN-γ, IL-10, 

IL-6, IL-27, TGF-β e TNF-α) relacionadas às respostas Th1 e/ou Th2 em 

fragmentos obtidos por biopsia de lesões de pele FFPE de pacientes com 

LTA. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Considerações éticas 

 

Os procedimentos foram realizados após os pacientes aceitarem, aprovarem e 

assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. O Comitê de Ética do Instituto 

Adolfo Lutz aprovou o consentimento informado por escrito dos pacientes e todo o 

estudo, sendo realizado de acordo com as recomendações do mesmo (CONEP-IAL 

número: 424.827) (Anexo 1). 

 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 fragmentos de lesões 

cutâneas FFPE 

(Positivas p/ LTA) 

9 fragmentos de lesões 

cutâneas frescas e 8 de 

lesões cutâneas FFPE 

  

5 fragmentos de pele de 

indivíduos sem lesão 

Padronização da extração 

de RNA, do gene 

endógeno e [  ] da síntese 

cDNA 

Expressão dos genes 

codificadores das 6 

citocinas 

Expressão dos genes 

codificadores das 6 

citocinas 

Integridade do RNA, síntese cDNA, 

 expressão  do GAPDH 

 

Extração de RNA, tratamento com DNAse, 

quantificação por fluorimetria 
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3.3 Pacientes e amostras clínicas 

 

As amostras clínicas utilizadas neste estudo foram 50 fragmentos de lesões 

cutâneas parafinadas e 17 fragmentos de lesões frescas, provenientes de pacientes com 

suspeita clínica de LTA que vivem em regiões endêmicas nas proximidades de 

Sorocaba. Os fragmentos foram coletados e encaminhados para o laboratório por 

médicos dermatologistas de Centros de Saúde para a realização do diagnóstico 

molecular e histopatológico. O local das lesões foi limpo com antissépticos e 

administrado anestésico local. A seguir, as bordas das lesões foram retiradas com 

auxílio de um “punch” dermatológico, imediatamente divididas em 2 pedaços. Uma 

parte dos fragmentos foi colocada em um tubo contendo 1-2 mL de NaCl 0.85% estéril, 

200 µg/mL de gentamicina para a utilização na cPCR. A segunda foi fixada em formol 

para o exame histopatológico. A seguir, as amostras foram encaminhadas para o 

laboratório dentro de 48 horas. Pacientes tratados com fármacos para LTA foram 

excluídos do estudo.  

Todos os participantes deste estudo foram avaliados por fichas clínico-

epidemiológicas. Os itens avaliados foram: faixa etária, gênero, tempo de lesão, local 

da lesão, diagnósticos clínico e laboratorial (parasitológico, molecular, 

imunohistoquímico e histopatológico).  

 

 

3.3.1 Fragmentos de lesões cutâneas frescas 

 

Foram utilizados 9 fragmentos de lesões cutâneas frescas mantidos em 300 μL 

de RNA-later para as padronizações de extração de RNA e escolha do gene endógeno 

ideal para uso na qPCR. Estes fragmentos foram encaminhadas pra o laboratório para 

a realização do diagnóstico de LTA (imunohistoquímica, histopatológico e PCR). 

Como a extração de RNA de biopsias frescas exige um rápido processamento na coleta 

e transporte, incluindo a manutenção da biopsia em RNA-later, optamos em fazer os 

experimentos de expressão de citocinas somente com biopsias FFPE. 
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3.3.2 Fragmentos de lesões cutâneas FFPE 

 

Foram utilizados 50 fragmentos FFPE obtidos por biopsia de lesões positivas na 

cPCR e/ou histopatológico/imunohistoquímica para L. (V.) braziliensis. Nestas 

amostras foram realizadas as padronizações de extração de RNA, escolha do gene 

endógeno ideal para uso na qPCR, quantificação de cDNA, integridade de RNA e 

expressão das citocinas.  

Das 50 amostras, 40 foram provenientes de pacientes com LC e 10, de pacientes 

com LM. 

 

 

3.3.3 Fragmentos de lesões de mucosa FFPE 

 

Para o controle da evolução da infecção, foram utilizados 10 fragmentos obtidos 

por biópsias FFPE de pacientes com diagnóstico clínico de leishmaniose mucocutânea 

(LM). Estas biópsias foram coletadas de pacientes atendidos no Instituto de 

Infecologia Emilio Ribas, São Paulo, Brasil. 

 

 

3.3.4 Fragmentos de pele de indivíduos sem lesão 

 

Para o grupo controle negativo foram utilizados 5 fragmentos de pele FFPE 

provenientes de indivíduos sem lesão. Estas biopsias foram coletadas de mulheres que 

realizaram cirurgia de mamoplastia. Nessas amostras foram realizadas a expressão dos 

genes codificadores das 6 citocinas. 
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3.4 Diagnóstico laboratorial 

 

3.4.1 Histológico e imunohistoquímico 

 

As reações de imunohistoquímica e histopatológicas foram realizadas pelos 

pesquisadores do Centro de Patologia do Instituto Adolfo Lutz e que são colaboradores 

dessa dissertação, conforme descrito previamente.153 Os fragmentos de lesões cutâneas 

foram fixados e emblocados em parafina e seccionados em cortes transversais, em 

micrótomo (3 mm de espessura) e colocados em lâminas. Para as reações, as secções 

foram desparafinadas em xileno e a reidratação dos tecidos em banhos com 

concentrações decrescentes de etanol e em água destilada, e, em seguida, submetidas 

a procedimento de recuperação de antígeno em tampão de citrato 10 mM, pH 6.0, sob 

pressão durante 3 minutos. O bloqueio da atividade da peroxidase endógena foi feito 

com o tratamento com solução de peróxido de hidrogênio 6% (três banhos de 10 

minutos). Para a detecção de Leishmania spp., as secções foram imediatamente 

incubadas com um anticorpo policlonal de camundongo anti-Leishmania. 

Adicionalmente, duas amostras de cada lâmina foram coradas com hematoxilina-

eosina. As análises microscópicas foram realizadas em aumento de 1000x.  

 

 

3.4.2 Diagnóstico molecular 

 

As extrações de DNA dos fragmentos de lesões frescas obtido por biopsia e de 

cepa referência (MHOM/BR/1975/M2903) de promastigotas de L. (V.) braziliensis 

(controle positivo) foram realizadas pelo kit comercial QIAmp DNA mini Kit 

(QIAGEN®), de acordo com as instruções do fabricante.85 Os fragmentos de lesões 

cutâneas FFPE foram previamente tratadas com xilol para a retirada da parafina. Os 

fragmentos foram colocados em tubos com 1 mL de xilol, agitados em vortex por 10 

segundos e centrifugados a 13.000 g por 2 minutos. Os sobrenadantes foram removidos 

e os tubos contendo os sedimentos foram abertos e incubados à temperatura ambiente 

por 10 minutos para que os resíduos de xilol evaporassem completamente.154 Os 
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precipitados foram utilizados para a extração de DNA com o Kit extração de DNA 

QIAamp® DNA FFPE Tissue (QIAGEN®) conforme as instruções do fabricante.  

Antes das extrações, os fragmentos de lesões cutâneas frescas, fixados e as 

promastigotas foram macerados e dissolvidos em tampão de lise (Tris-HCl 10 mM, 

pH 8.0; EDTA 10mM; SDS 0,5%; N-laurilsarcozil 0,01%; proteinase K 100mg/mL) e 

incubados em banho-maria a 56°C de uma a quatro horas, até a digestão completa dos 

tecidos.  

A seguir, as amostras de DNA foram quantificadas pelo espectrofotômetro 

Nanodrop modelo ND100 (Thermo Fischer Scientific®). As concentrações de DNA 

foram determinadas pelas leituras realizadas a 260 nm. A pureza das moléculas de 

DNA foi avaliada utilizando-se a razão de absorbância da amostra entre 260/280 nm e 

260/230 nm. A proporção de 1.8 foi interpretada como DNA livre de impurezas. A 

seguir foram estocadas a -20ºC até o momento de serem utilizadas.  

As amplificações cPCR foram realizadas utilizando um kit comercial 

(Gotaq®green Master Mix - Promega). Cada 12,5 µL do “mix” contém uma unidade 

de Taq DNA polimerase em Tris-HCl 10mM, pH 8.5; KCl 50mM; MgCl2 1.5 mM e 

200 mM de cada um dos desoxinucleotídeos trifosfatados (dATP, dGTP, dCTP, 

dTTP).  Cada reação foi realizada adicionando-se 5 μL do DNA das amostras clínicas 

e 1 µL de cada iniciador a 25 pmol totalizando um volume final de 25 μL. Para as 

amplificações foi utilizado o termociclador Veriti® Thermal Cycler (Applied 

Biosystems®). Em cada reação foram incluídos dois controles negativos, sendo um 

somente água ultrapura, que substituiu o DNA, e o outro DNA extraído de uma 

amostra sabidamente negativa para Leishmania spp. O controle positivo foi constituído 

de DNA extraído de promastigotas da cepa padrão de L. (V.) braziliensis mantidos em 

culturas axênicas. L (V.) braziliensis foi detectada utilizando-se o marcador molecular 

LB-3C/LU-5A 

5’CGTCGCCGAACCCCGTGTC3’/5’TTTATTGGTATGCGAAACTTC3’) que 

amplifica um fragmento de 146-149 pb155 utilizando-se protocolo de amplificação de 

um ciclo inicial de desnaturação a 95°C por 5 minutos, seguida de uma segunda etapa 

composta de desnaturação (95°C por 45 segundos), anelamento (57.8°C por 45 

segundos) e extensão (72°C por 45 segundos) repetida por 35 ciclos. A terceira e 

última etapa constituiu um ciclo de extensão final a 72°C por 5 minutos. Para verificar 
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a integridade do DNA extraído das amostras foi realizada PCR utilizando o marcador 

molecular β1- β2 

(5’ACCACCAACTTCATCCACGTTCACC3’/5’CTTCTGACACAACTGTGTTCA

CTAGC3’)156 que amplifica um fragmento de 140 pb do gene β-globulina humana. 

Essas reações foram realizadas simultaneamente e com as mesmas condições do 

protocolo do marcador LB-3C/LU-5A. 

Os produtos amplificados foram avaliados em gel de agarose 2% em TBE (Tris-

Borato 0.045M; EDTA 0.001M) com 2 μL brometo de etídio na concentração de 

0,5ug/ml e separados por um sistema de eletroforese horizontal em cuba contendo o 

mesmo tampão. Os géis foram visualizados e fotografados por iluminação UV no 

transluminador (Mini Bis Pro, versão 4.5.3). Os tamanhos dos fragmentos foram 

comparados com o padrão de peso molecular de 100 pb utilizado no gel juntamente 

com as amostras. 

 

 

3.4.3 Diagnóstico parasitológico 

 

As amostras foram fixadas com metanol e coradas por Giemsa. As leituras foram 

realizadas no Instituto Adolfo Lutz de Sorocaba, pela Dra. Aparecida Helena Gomes, 

em microscopia óptica (1000x).28,86,87   

 

 

3.5 Padronização da extração de RNA de fragmento de lesão cutânea fresca 

e FFPE de pacientes com LTA 

 

3.5.1 Protocolo 1: Extração de RNA de fragmento de lesão cutânea fresca 

sem Proteinase K 

 

Para a padronização da extração de DNA em fragmentos de lesões cutâneas 

frescas, foram utilizadas 9 biopsias coletadas e preservadas em 300 μL da solução 

RNA later (Ambion). Antes da extração, a solução de RNA later foi removida de cada 

amostra pela centrifugação por 5 minutos a 13.000 g. As extrações de RNA foram 
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realizadas com o kit RNeasy Mini kit (Qiagen, Valencia, CA). Inicialmente os 

fragmentos de pele foram embebidos em 350 μL de tampão de lise RLT e agitadas no 

TissueLyser (QIAGEN) por 5 minutos à velocidade máxima (50 Hz). Após 

centrifugação por 3 minutos a 13.000 g, o sobrenadante foi coletado num novo tubo 

de 1,5 ml e o sedimento desprezado. Foram adicionados 350 μL etanol 70%. A seguir, 

foram transferidos 700 μL da amostra para uma coluna de centrifugação Rneasy, 

centrifugou-se por 15 s a 9.000 g e descartou-se o filtrado. Foram adicionados 700 μL 

do Buffer RW1 na coluna e centrifugado por 15 segundos a 9.000 g. Foram 

adicionados 500 μL do Buffer RPE na coluna e centrifugado por mais 15 segundos a 

9.000 g. Adicionaram-se 500 μL de buffer RPE para a coluna e centrifugou-se por 2 

minutos a 9.000 g. A mostra foi centrifugada por 1 minuto a 13.000 g. As moléculas 

de RNA foram eluídas em 30 μL de água DEPC. Para evitar possíveis contaminações 

com DNA genômico as amostras foram tratadas com DNase (Ambion) adicionando 3 

μL de 10x Turbo DNase Buffer, 0,5 μL do Turbo DNase e misturado gentilmente. As 

amostras foram incubadas a 37ºC por 20 minutos. A seguir foram adicionados 3 μL do 

Reagente de Inativação da DNase. Após agitação, as amostras foram incubadas por 2 

minutos a temperatura ambiente. Por fim, as amostras de RNA foram centrifugadas a 

9.000 g por 1,5 minutos e o sobrenadante foi transferido para um novo tubo e 

armazenado a -70ºC. 

 

 

3.5.2 Protocolo 2: Extração de RNA de fragmento de lesão cutânea fresca 

com Proteinase K  

 

O procedimento foi realizado exatamente como no protocolo descrito acima. A 

diferença é que foram incluídos ao tampão RLT, 10 μL de proteinase K (20mg/mL). 

Nesta etapa as amostras foram agitadas em TissueLyser e incubadas por 18 horas a 

56ºC e a 80ºC por 15 minutos.   
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3.5.3 Protocolo 3: Extração de RNA de fragmento de lesão cutânea FFPE 

com Proteinase K 

 

As extrações de RNA total de 10 fragmentos de lesões de pele FFPE foram 

realizadas pelo kit RNeasy FFPE (Qiagen, Valencia, CA). Previamente os fragmentos 

foram cortados com espessura de 8 μm com auxílio de micrótomo histológico e a cada 

troca de amostra, o mesmo foi limpo. Os tecidos foram tratados com 1 mL de xilol por 

2 vezes para a desparafinação. A retirada do xilol foi realizada pela centrifugação a 

13.000 g por 1 minuto e os sobrenadantes descartados. A seguir cada sedimento foi 

ressuspenso em 500 μL de etanol 100% e centrifugado a 13.000 g por 2 minutos para 

remoção do etanol. As amostras, então, foram colocadas num dessecador (speedvac) 

por 6 minutos. Após a adição de 240 μL de tampão PKD e 20 μL de proteinase K as 

amostras foram agitadas no TissueLyser por 5 minutos à velocidade máxima (50 Hz), 

incubadas a 56ºC por 18 horas ou até a lise completa do tecido. A seguir foram 

incubadas a 80ºC por 15 minutos e resfriadas rapidamente em banho de gelo por 2 

minutos. Após a centrifugação a 13.000 g por 15 minutos, adicionaram-se 250 μL do 

tampão RBC e 720 μL de etanol 100%. Transferiram-se 600 μL de cada amostra para 

uma coluna de centrifugação Rneasy. Estas foram centrifugadas por 1 minuto a 13.000 

g e os filtrados foram descartados (por duas vezes). A seguir, as colunas de 

centrifugação Rneasy receberam 250 μL de tampão RPE e foram centrifugadas por 1 

minuto a 9.000 g. O procedimento foi repetido, mas com um ciclo de centrifugação 

por 5 minutos. A seguir, as colunas foram centrifugadas com a tampa aberta a 13.000 

g por 1 minuto para secarem e transferidas para outros tubos de 1,5 ml para que as 

moléculas de RNA fossem eluídas com a adição de 30 μL de água DEPC. Para evitar 

possíveis contaminações com DNA genômico as amostras foram tratadas com DNase 

(Ambion) adicionando 3 μL do 10 x Turbo DNase Buffer, 0,5 μL do Turbo DNase e 

misturado gentilmente. As amostras foram incubadas a 37ºC por 20 minutos. Após 

esse tempo, foram adicionados 3 μL do Reagente de Inativação da DNase. E as 

amostras foram incubadas por 2 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, após 

centrifugação a 10.000 g por 90 segundos, as amostras contendo RNA (sobrenadante) 

foram transferidas para um novo tubo e armazenadas a -70ºC. 

 



55 

 

 

 

3.6 Concentração de RNA total  

 

O rendimento das extrações foi avaliado pela quantificação do RNA total no 

equipamento fluorímetro Quantus™ Fluorometer (Promega), padrão “high standard”. 

Primeiramente foi diluído o tampão TE 20x em 1x, onde foi adicionado 100 μL de 

tampão TE 20x e 1900 μL de água nuclease free. O Dye foi preparado com 199 μL do 

TE diluído mais 1 μL do Dye concentrado. A reação para a dosagem foi preparada 

num tubo não leitoso de 0,5 ml com 100 μL do Dye diluído, 98 μL do tampão TE 1x 

e 2 μL do RNA extraído. As amostras foram passadas no vórtex por 5 segundos e a 

leitura da quantificação foi realizada. 

 

3.7 Análise da integridade de RNA total extraído de fragmento de lesão 

FFPE e frescas 

 

Para a determinação do chip a ser utilizado no Bioanalyzer, as concentrações e 

a pureza do RNA extraído foram avaliadas no NanoDrop (NanoDrop Technologies, 

Inc., Wilmington, DE). 

A qualidade do RNA foi analisada no Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies, Palo Alto, CA) por eletroforese capilar, utilizando o kit RNA 6000 

PICO Agilent LabChip® conforme as instruções do fabricante. Quando as amostras 

estavam muito concentradas foi necessário diluí-las de acordo com a faixa de trabalho 

do kit de 500 – 5000 pg/µL. A integridade do RNA é expressa em número de 

integridade de RNA (RIN- RNA Integrity Number), que variada de 1 a 10, onde o 1 

representa um alto grau de degradação e um RIN de 10, representa RNA íntegro.157 

 

 

3.8 Padronização da síntese e concentração do cDNA para uso na qPCR 

 

As fitas de DNA complementar (cDNA) foram sintetizadas a partir de 100 ng/µL 

de RNA total utilizando o Kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription kits (Life 

Technologies) conforme as instruções do fabricante. A cada 10 μL da amostra de RNA 
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à concentração de 100 ng/μL foram adicionados 10 μL do mix do fabricante. As 

condições de ciclagem foram: Etapa 1: 25ºC por 10 minutos; Etapa 2: 37ºC por 120 

minutos; Etapa 3: 85ºC por 5 minutos. 

A concentração ideal de RNA utilizada na síntese de cDNA foi previamente 

padronizada testando-se quatro concentrações (em duplicata) 25; 50; 100 e 200 ng/μL 

de RNA total.  

 

 

3.9 Padronização da estabilidade de expressão dos genes endógenos 

 

Para determinar o gene endógeno ideal a ser utilizado como “normalizador” nos 

ensaios de expressão gênica de citocinas foram utilizadas 17 amostras de RNA 

extraídas dos pacientes, sendo 8 biopsias FFPE positivas para LTA e 9 biopsias fresca.  

Como não há um gene endógeno universal para todos os tipos celulares, foi 

avaliado a expressão de 6 genes constitutivos: GAPDH (Gliceraldeído-3-fostato-

desidrogenase), 18S (subunidade do RNA ribossomal), B2M (beta-2 microglobulina), 

MT-ATP (ATP mitocondrial), UBC (Ubiquitina C), TBP (TATA Box Binding 

Protein).  As características dos genes e marcadores moleculares estão descritas na 

Tabela 1. 

Após a síntese de cDNA, a expressão dos genes endógenos foi determinada (em 

triplicata) por qPCR em ensaio customizado e produzido pela Applied Biosystems ®.  

O mix de amplificação de qPCR continha 10 μL de 2X TaqMan Universal PCR Master 

Mix e 1 μL TaqMan® Gene Expression Assays (ambos Applied Biosystems) para os 

genes descritos na tabela 1. O cDNA (4 μL) e 5 μL de água livre de RNase foram 

adicionados ao máster mix totalizando num volume final de 20 μL. As amostras foram 

amplificadas e detectadas usando um sistema de PCR em tempo real StepOne ™ 

(Applied Biosystems) usando a seguinte ciclagem: 2 min, 50 ° C e 95 ° C durante 10 

min, seguido de 40 ciclos realizados a 95 ° C durante 15 s e 60 ° C durante 1 min.
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Tabela 1 - Genes endógenos humanos utilizados para a análises de expressão gênica 

 

Gene  Nome do gene Número de acesso Função biológica Ensaio IDa Tamanho 

do produto 

18S rRNA Subunidade do RNA ribossomal [GenBank: X03205.1] Formação do ribossomo Hs99999901_s1 187 

GAPDH Gliceraldeído-3-fostato-

desidrogenase 

[RefSeq: NM002046.4] Envolvido na glicólise Hs02758991_g1 93 

TBP TATA box-binding protein [RefSeq: NM003194.3] Fator de transcrição Hs00427620_m1 91 

B2M Beta-2-microglobulina [RefSeq: NM004048.2] Ligação de proteína Hs00984230_m1 81 

UBC Ubiquitina C [RefSeq: NM021009.5] Envolvido na degradação de 

proteínas 

Hs00824723_m1 71 

MT-ATP6 ATP mitocondrial  [GenBank: 

NC_012920.ATP6.0] 

Participação na fosforilação 

oxidativa 

Hs02596862_g1 150 

 

Fonte: Adaptado de Meira-Strejevitch et al. 2017.158  
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3.10 Análise da expressão dos genes codificadores das citocinas  

 

Para a análise da expressão dos genes codificadores das citocinas foram 

utilizados os marcadores moleculares descritos na Tabela 2. Foram analisados 50 

fragmentos FFPE de lesão. 

A expressão relativa de IFN-γ, IL-10, IL-6, IL-27, TGF-β e TNF-α foi 

determinada (em duplicata) por qPCR em ensaio customizado e produzido pela 

Applied Biosystems ®. Os controles utilizados foram o gene endógeno e 5 amostras 

negativas para LTA. 

 

 

3.11 Análise dos dados 

 

3.11.1 Estabilidade de expressão dos genes endógenos  

 

Os resultados gerados na qPCR foram analisados no programa geNorm (versão 

3.5, http://genorm.cmgg.be) que permite a comparação aos pares da expressão dos 

genes testados e pelo programa NormFinder (versão 0.953) acessado em 

http://moma.Dk /normfinder-software para confirmar os dados. 

Para ambos os programas, os valores de CT foram transformados em dados de 

quantificação relativa usando o "método delta CT". Para cada gene medido, o valor de 

CT mais elevado foi subtraído dos demais valores de CT. Em seguida, em cada ponto 

de dados foi aplicada a equação 2(-∆CT) e, com o resultado, plotado no programa 

geNorm e NormFinder. Para determinar a estabilidade de expressão dos genes 

endógenos estudados foi feita a comparação aos pares da expressão dos genes testados 

pelo programa geNorm. Desta forma, um índice M foi gerado para cada gene e este 

índice foi utilizado para a determinação do gene que apresenta expressão mais estável. 

O programa geNorm recomenda índice M abaixo do limite de 1.5 e quanto menor o 

índice M, mais estável é a expressão do gene.145 Para confirmar os dados obtidos no 

geNorm, foi utilizado o algoritmo NormFinder, que avalia a variação de expressão de 

cada gene de referência, levando em consideração as variações intra e intergrupais ao 

http://genorm.cmgg.be/
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apontar o gene de referência mais estável. O menor valor de estabilidade, representa 

uma menor variação, sendo o gene mais estável.159   

 

 

3.11.2 Expressão dos genes codificadores das citocinas  

 

A quantificação da expressão gênica das citocinas foi avaliada pelo método do 

“CT comparativo” (2-∆∆CT), segundo Livak e Schmittgen (2001)160, usando o gene de 

referência GAPDH para normalização dos dados.  Os resultados foram descritos como 

quantificação relativa (RQ), ou seja, esse método expressa o número de vezes que 

determinado gene está mais ou menos expresso no grupo de estudo em relação ao 

calibrador. O calibrador para os cálculos de expressão de mRNA foi o grupo controle, 

pacientes soronegativos e sem lesão de LTA (grupo IV). Os valores de expressão deste 

grupo pelo método “CT comparativo” assumem o valor de 1.0. Os resultados foram 

expressos em médias de RQ. 

 

 

3.11.3 Análise estatística 

  

A análise estatística foi realizada pelo programa GraphPad Prism 5.0 (San Diego, 

CA, EUA). A comparação da expressão entre grupos de pacientes com leishmaniose 

foi determinada por Teste t não pareado e teste F para comparação de variâncias, pela 

análise da variância unidirecional. Em todos os casos, as diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p <0,05. 
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Tabela 2 - Genes codificadores de citocinas para a análise da expressão gênica de amostras clínicas de pacientes com LTA e LM. 

 

 

 

Gene Nome do gene Número de acesso Função biológica Ensaio IDa Tamanho do 

produto 

Localização no 

cromossomo 

IFN-γ Gamma Interferon [GenBank: AB451324.1] Codificação de proteína Hs00989291_m1 73 12 

IL-10 Interleucina 10 [GenBank: AF043333.1] Codificação de proteína Hs00961622_m1 74 1 

IL-6 Interleucina 6 [GenBank: A09363.1] Codificação de proteína Hs00985639_m1 66 7 

IL-27 Interleucina 27 [GenBank: AY099296.1] Codificação de proteína Hs00377366_m1 75 16 

TGF-β Fator de Crescimento e 

Transformação Beta 

[GenBank: AI304490.1] Codificação de proteína Hs00998133_m1 57 19 

TNF Fator de Necrose Tumoral [GenBank: AK314960.1] Codificação de proteína Hs01113624_g1 143 6 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da população de estudo 

 

4.1.1 Pacientes com LTA 

 

De acordo com os parâmetros clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, todos os 

pacientes foram diagnosticados com LTA. Dos exames laboratoriais realizados, pelo 

menos dois foram positivos. Nesse estudo, os 40 pacientes apresentavam cPCR 

positiva para L. (V.) braziliensis (Figura 8). 

O diagnóstico parasitológico foi realizado em 35 sendo positivo em 71.42% dos 

casos (25/35). 

O diagnóstico histopatológico foi realizado em 37 dos 40 pacientes, sendo 

positiva em 70.27% dos casos (26/37). Os resultados incluíram a presença do parasita 

e/ou foram observadas alterações histológicas como infiltrado celular 

histiolinfoplasmocitário, geralmente acompanhado por reação granulomatosa, que 

comprometeu o derma ou o córion da mucosa. Também foram presentes células em 

porções variáveis como mastócitos e eosinófilos. Resultados inconclusivos foram 

vistos em 8% dos casos (3/37); 21.63% foram negativos (8/37) e (3/37) material 

inadequado para a análise.  

A imuno-histoquímica foi realizada em 34 dos 40 pacientes. Com a marcação do 

anticorpo policlonal anti-Leishmania spp. foram observadas a distribuição de células 

inflamatórias em 64.70% dos casos (22/34); 23.52% foram negativos (8/34); e 11.76% 

dos casos foram inconclusivos (4/34) (Figura 9). 
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Figura 8 – Um exemplo de uma reação positiva na cPCR para amplificação de 

produtos de PCR de L. (V.) braziliensis em gel de agarose 2% corado 

com brometo de etídio. O resultado positivo é visto na coluna 2, produto 

de 146/149pb amplificado pelo marcador molecular LB-3C/LU-5A. 

Coluna 1, Marcador molecular de 100 pb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Características histopatológicas de biopsias de LTA. As amastigotas de 

Leishmania spp. (setas) são realçadas por coloração com Hematoxilina-

Eosina com um anticorpo policlonal de camundongo anti-Leishmania spp. 

Ampliação original: X 100. Barra de escala: 10 μm. 
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Dos 40 pacientes com LTA (Tabela 3) que obedeceram aos critérios de inclusão, 

21 pacientes foram do sexo masculino (52,5%) e 19 do sexo feminino (47,5%). A faixa 

etária variou de 3 a 79 anos com uma média de 39.7 anos. 

Quanto as procedências foram provenientes tanto da área urbana quanto da área 

rural dos municípios de Itaóca (n =14), de Sorocaba (n =13), de Ribeira (n = 06), de 

Capela do Alto (n = 01), de Riversul (n= 01), de Piedade (n=01), de Porto Feliz (n=01), 

de Guareí (n=01), Itapetininga (n=01) e de Iperó (n=01), que fazem parte da região de 

Sorocaba.  

 

 

4.1.2 Pacientes com LM 

 

As amostras dos 10 pacientes com diagnóstico clínico de LM foram provenientes 

do Ambulatório de Doenças Tropicais Negligenciadas do Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas, fornecidas pelo Dr. José Ângelo Lauletta Lindoso. Todos tiveram 

diagnóstico clínico de leishmaniose mucocutânea e cPCR positivas para L. (V.) 

braziliensis. Dos 10 pacientes, 4 foram do sexo masculino e 6 do sexo feminino e as 

idades variaram de 17 a 75 anos. 
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Tabela 3 - Características clínicas, laboratoriais e epidemiológica dos 40 pacientes 

com LTA. 

 

 

NI- Não informado; RI- Resultado inconclusivo; NR- Não realizado 

 

 

 

 

Característica dos pacientes 

 

N=40 

Duração da lesão 

(em meses) 

1 -3 

4-24 

NI 

17 

3 

20 

Gênero Masculino 

Feminino 

21 

19 

 

 

Idade (anos) 

≤ 15 

15-34 

35-54 

55-64 

≥65 

06 

09 

19 

04 

02 

 

 

Lesão 

Pernas / pés 

Braços / mãos 

Peito 

Cabeça 

Múltiplas lesões 

NI 

12 

07 

03 

02 

04 

12 

Parasitológico Positivo 

Negativo 

NR 

25 

10 

5 

 

Imuno-histoquímica 

Positivo 

Negativo 

RI 

NR 

22 

08 

04 

06 

cPCR  

 L. (V.) braziliensis 

Positivo 

Negativo 

40 

0 
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4.2 Quantificação de RNA total  

Como mostra a Tabela 4, nos fragmentos de lesões frescas (biopsias frescas), as 

médias de quantificação foram de 76.3 (49.9 a 101 ng/μL) (sem proteinase K) e de 

145.83 (53.5 a 261 ng/μL) (com proteinase K). Nos fragmentos de lesões FFPE 

(biopsias FFPE), as médias de quantificação foram de 64.19 (25.8 a 197 ng/μL). 

Portanto, o protocolo utilizando a proteinase K foi mais efetivo. Assim, todas as 

extrações de RNA foram feitas incluindo a proteinase K. 

 

Tabela 4 – Dados de quantificação de extração de RNA de fragmentos de lesões 

cutâneas obtidos por biopsia (frescas e FFPE). 

 

 

 Quantificação de RNA 

(ng/μL)*  

 

Protocolo 

 

 

Biopsias 

frescas 

(N=9) 

 

Média 
Biopsias 

 FFPE 

(N=10) 

 

Média 

Sem proteinase K 49.9 – 101 76.3 NR NR 

Com proteinase K 53.5– 261 145.83 25.8 – 197 64.19 

*Realizadas no fluorímetro Quantus™ Fluorometer (Promega), NR: Não realizado 

 

4.3 Análise da integridade do RNA extraído de biopsias FFPE 

4.3.1 Quantificação e qualidade do RNA total 

 

Foram extraídos 50 fragmentos de lesão cutânea FFPE (40 de pacientes com 

LTA e 10 de pacientes com LM) e 5 amostras de pele FFPE de indivíduos normais. 

As concentrações de RNA determinadas pelo NanoDrop variaram de 28.8 a 459 ng/µL 

e a relação de D.O. 260/280 foi de 1.71 a 1.99. Os RIN(s) determinados no Agilent 

2100 Bioanalyzer variaram de 2.1 a 5.1, com média de 4.91. A Figura 10 mostra a 

quantificação de duas amostras de RNA com RIN(s) de 2.1 (A) e 5.1 (B). 
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A 

 

 

B 

 

Figura 10 – Representação gráfica do programa Agilent 2100 Bioanalyzer de uma 

amostra de RNA com RIN de 2.1 (A) e outra de 5.1 (B). 
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4.3.2 Padronização da síntese e concentração do cDNA para uso na qPCR 

 

Como mostra a Figura 11 todas as concentrações (Tabela 5) foram suficientes 

para ocorrer as amplificações na qPCR. Os Cycle threshold (CT) comparativos 

mostram que as concentrações de 100 ng/μL e 200 ng/μL variaram apenas 0.4 CT, 

portanto a de menor concentração foi escolhida por utilizar menos RNA para a reação. 
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Figura 11 - Padronização da concentração de RNA total para a síntese de cDNA.  

 

Tabela 5 – Valores de CT das concentrações testadas para a padronização da 

síntese do cDNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 Concentração de  cDNA ng/µl 

 25 50 100 200 

CT 30,86 30,09 29,58 29,18 
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4.4 Padronização e análise dos níveis de expressão de 6 genes endógenos em 

biopsias frescas e FFPE de pacientes com LTA. 

 

4.4.1 Genes endógenos em biópsia fresca 

 

A Figura 12 mostra os resultados do índice M dos 9 fragmentos de lesões frescas 

para: GAPDH, 0.155; B2M, 0.172; UBC, 0.126; TBP, 0.119; MT-ATP, 0.178. Os 

resultados mostraram que em todas as amostras o gene endógeno ideal foi o TBP por 

ser mais estável e menos variável. O gene MT-ATP foi altamente variável, não sendo 

um bom candidato a normalizador e não houve amplificação do gene 18S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Análise dos níveis de expressão dos genes endógenos de fragmento de 

lesões fresca de pacientes com LTA. Média de estabilidade de expressão 

(Índice M) dos genes testados, sendo mais estável o gene quanto menor o 

valor de M, utilizando o geNorm. 
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4.4.2 Genes endógenos em biopsia FFPE 

 

A Figura 13 mostra os resultados do índice M dos genes endógenos de 8 

fragmentos de lesões FFPE de LTA para: GAPDH, 0.058; B2M, 0.075; UBC, 0.076; 

18S, 0.089.  

Estes dados mostraram que em todas as amostras o gene endógeno ideal foi o 

GAPDH por ser mais estável e menos variável. O gene 18S foi altamente variável, não 

sendo um bom candidato a normalizador e não houve amplificação para os genes TBP 

e MT-ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Análise dos níveis de expressão dos genes endógenos de fragmento 

de lesões cutâneas FFPE de pacientes com LTA. Média de 

estabilidade de expressão (Índice M) dos genes testados, sendo mais 

estável o gene quanto menor o valor de M, utilizando o geNorm. 
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4.5 Análise da expressão de genes codificadores de citocinas relacionadas às 

respostas Th1 e Th2 (IFN-γ, IL-10, IL-6, TGF-β, IL-27 e TNF- α) em amostras 

FFPE de pacientes com LTA. 

Os valores da expressão do gene GAPDH foram utilizados no estudo da 

expressão de genes codificadores de citocinas nos fragmentos de lesões cutâneas dos 

pacientes com LTA e LM. 

Diante dos resultados da expressão de mRNA para INF-γ, que foram bem 

distintos, os 40 pacientes com LTA foram divididos em dois Grupos. O primeiro 

(Grupo I) foi constituído de 35 pacientes com expressão relativa de IFN-γ abaixo de 

100. O segundo (Grupo II) foi constituído de 5 pacientes com expressão relativa de 

IFN-γ acima de 100. Os 10 pacientes com LM constituíram o Grupo III e as amostras 

de pele dos 5 indivíduos normais constituíram o Grupo IV.  

As figuras 14 a 19 mostram a expressão de mRNA para as citocinas INF-γ, IL-

6, IL-27, TGF-β, IL-10 e TNF-α, respectivamente de fragmentos de lesão obtidos por 

biopsia em FFPE dos pacientes dos Grupos I, II e III após normalização com o gene 

endógeno de referência GAPDH.  
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A Figura 14 mostra os níveis de expressão RNAm para INF-γ, que foram 33,34; 

214,1 e 129,6 vezes maior do que os controles negativos para os grupos I, II e III, 

respectivamente. As diferenças entre o Grupo I e os demais (grupo II e III) foram 

estatisticamente significativo em p<0.0001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 -  Expressão relativa de IFN-γ dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com 

LM, Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o 

isolamento de RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IFN-γ foi 

determinada por qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o 

cálculo determinado por “CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 

de Material e Métodos. As linhas horizontais indicam as médias. 

Comparação de expressão entre grupos dos pacientes com leishmaniose foi 

determinado por teste t não pareado com base em um valor crítico de p ⩽ 

0,05 e teste F para comparar variâncias, por a análise da variância 

unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos são mostradas em 

linhas horizontais. 
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A Figura 15 mostra os níveis de expressão mRNA codificador de IL-6, que 

foram 5,92, 5,69 e 2,09 vezes maior do que os controles normais para os Grupos I, II 

e III, respectivamente. Contudo, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os três grupos de pacientes estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15-  Expressão relativa de IL-6 dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com 

LM, Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o 

isolamento de RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IFN-γ foi 

determinada por qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o 

cálculo determinado por “CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 

de Material e Métodos. As linhas horizontais indicam as médias. 

Comparação de expressão entre grupos dos pacientes com leishmaniose foi 

determinado por teste t não pareado com base em um valor crítico de p ⩽ 

0,05 e teste F para comparar variâncias, por a análise da variância 

unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos são mostradas em 

linhas horizontais. 
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A Figura 16 mostra os níveis de expressão do gene codificador de IL-27, que 

foram 15,81, 85,29 e 17,29 vezes maior do que os normais nos Grupos I, II e III, 

respectivamente. As diferenças entre os grupos I, II e III foram estatisticamente 

significantes (p<0,0001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 -  Expressão relativa de IL-27 dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com 

LM, Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o 

isolamento de RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IFN-γ foi 

determinada por qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o 

cálculo determinado por “CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 

de Material e Métodos. As linhas horizontais indicam as médias. 

Comparação de expressão entre grupos dos pacientes com leishmaniose foi 

determinado por teste t não pareado com base em um valor crítico de p ⩽ 

0,05 e teste F para comparar variâncias, por a análise da variância 

unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos são mostradas em 

linhas horizontais. 
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A Figura 17 mostra os níveis do gene codificador da TGF-β, que foram 5,38; 

4,33 e 4,72 vezes maior do que os negativos nos grupos I, II e III, respectivamente. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os três grupos de 

pacientes estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Expressão relativa de TGF- β dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com 

LM, Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o 

isolamento de RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IFN-γ foi 

determinada por qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o 

cálculo determinado por “CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 

de Material e Métodos. As linhas horizontais indicam as médias. 

Comparação de expressão entre grupos dos pacientes com leishmaniose foi 

determinado por teste t não pareado com base em um valor crítico de p ⩽ 

0,05 e teste F para comparar variâncias, por a análise da variância 

unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos são mostradas em 

linhas horizontais. 
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Os níveis de expressão de mRNA de IL-10 foram 5,14; 11,54 e 2,51 vezes maior 

do que os negativos nos grupos I, II e III, respectivamente (Figura 18). As diferenças 

entre os resultados entre os Grupos I, II e III foram estatisticamente significantes 

(p<0,0001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Expressão relativa de IL-10 dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com 

LM, Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o 

isolamento de RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IFN-γ foi 

determinada por qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o 

cálculo determinado por “CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 

de Material e Métodos. As linhas horizontais indicam as médias. 

Comparação de expressão entre grupos dos pacientes com leishmaniose foi 

determinado por teste t não pareado com base em um valor crítico de p ⩽ 

0,05 e teste F para comparar variâncias, por a análise da variância 

unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos são mostradas em 

linhas horizontais. 
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Os níveis do gene codificador do TNF-α foram de 11,22; 2,37 e 4,59 vezes maior 

do que os negativos nos grupos I, II e III, respectivamente (Figura 19). As diferenças 

entre os resultados do grupo I, dos grupos II e III foram estatisticamente significativas 

em p <0,0001 e p = 0,0005, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Expressão relativa de TNF- α dos fragmentos de lesão obtidos por biopsia 

(em FFPE) de pacientes com LTA, Grupos I (vermelho) e II (azul); com 

LM, Grupo III (verde); e controles negativo, Grupo IV (lilas). Após o 

isolamento de RNA e síntese de cDNA, a expressão gênica de IFN-γ foi 

determinada por qPCR. Os resultados foram expressos em RQ após o 

cálculo determinado por “CT comparativo” (2-∆∆CT), descrito no item 3.11.2 

de Material e Métodos. As linhas horizontais indicam as médias. 

Comparação de expressão entre grupos dos pacientes com leishmaniose foi 

determinado por teste t não pareado com base em um valor crítico de p ⩽ 

0,05 e teste F para comparar variâncias, por a análise da variância 

unidirecional. As diferenças significativas entre os grupos são mostradas em 

linhas horizontais. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A transmissão da LTA no estado de São Paulo é caracterizada em algumas 

regiões pela ocorrência de inúmeros microfocos, pelos casos esporádicos e surtos 

epidêmicos. Os casos de LTA da região de Sorocaba estão relacionados à ocupação do 

solo em novas áreas de plantio, atividades de exploração e desmatamentos, atividades 

agrícolas ou invasão de mata devido a extensão urbana.161,162,163  

Em estudos mais antigos, relata-se uma maior incidência da LTA em adultos 

jovens e do sexo masculino, porém, de acordo com o Ministério da Saúde, houve 

mudança do perfil. A doença passou a atingir homens e mulheres de maneira quase 

que uniforme.22,164 Nesse estudo, essa uniformidade foi observada, onde 52.5% dos 

indivíduos são do gênero masculino e 47.5% são do gênero feminino. Este dado está 

de acordo com outros trabalhos da literatura 85,164,165,166,167, que demonstram esse novo 

perfil da doença no país, ou seja, o acometimento de ambos os sexos, que pode estar 

associado às atividades ocupacionais e de lazer em áreas consideradas de risco.  

Nesse estudo todos os casos de LTA foram causados por L. (V.) braziliensis, que 

é amplamente distribuída por todo território nacional, sendo considerada uma das 

espécies mais importantes para a saúde pública. Além de ser responsável pela maioria 

dos casos de LTA no país, tem a capacidade de causar desde a forma cutânea localizada 

até lesões mucocutâneas destrutivas.168,169 

Devido ao amplo espectro de manifestações clínicas, envolvendo diferentes 

espécies e a semelhança da leishmaniose com outras doenças, o diagnóstico é 

fundamental.4,170 Ele é baseado nos dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. 

Assim, os pacientes que participaram deste estudo tiveram o diagnóstico confirmado, 

por pelo menos 2 exames laboratoriais positivos em conjunto com os critérios clínicos-

epidemiológicos.  

A presença do parasita no exame microscópico em amostras de biopsias com 

suspeita de LTA é uma das formas de confirmar o diagnóstico. Contudo, resultados 

positivos apresentam baixos percentuais como de 18% a 52% 171; 51,85%172 e 54%-

65%.173 Neste estudo, a sensibilidade do exame direto foi de 71.42% dos pacientes 

com cPCR positivos. O baixo percentual encontrado em alguns estudos, pode ser 

explicado pela escassez parasitária na lesão causada por L. (V.) braziliensis, que é 
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característico da evolução da doença e tempo da lesão, pois quanto maior o tempo de 

duração, menor a probabilidade de encontrar o parasita, portanto a sensibilidade é 

inversamente proporcional ao tempo de evolução da lesão.174 A positividade desta 

técnica está em torno de 100% nos dois primeiros meses de evolução, 75% aos seis 

meses e 20% acima dos 12 meses.25,175 

Nos últimos anos, o estudo da resposta imune celular, bem como, a determinação 

do perfil de citocinas em modelos animais e humanos foram realizados por métodos 

quantitativos e semi-quantitativos. As metodologias mais utilizadas tem sido: i. 

ELISA, quantificando a secreção de citocinas em sobrenadantes de cultura celular; ii. 

citometria de fluxo, onde é possível detectar múltiplas citocinas em uma única 

amostra; e iii. qPCR, onde é possível quantificar a expressão gênica de citocinas.169,176 

Neste caso, quando se busca a expressão de um gene codificador de uma dada citocina, 

busca-se o mRNA no tecido alvo de estudo.  

Usualmente, o mRNA, obtido por extração de amostras FFPE encontra-se 

fragmentado, devido as condições de tempo, de temperatura e o tipo de fixador 

utilizado nessas amostras, influenciando na preservação do RNA. Fixações em 

formalina induzem ligações cruzadas entre ácidos nucleicos, proteínas e outros 

componentes teciduais, fragmentando os ácidos nucléicos e tornando-os resistentes à 

extração.177,178 Porém, estudos mostram que é possível extrair RNA de amostras 

armazenadas por longo tempo. Produtos de RNA com tamanhos de 60 a 300pb podem 

ser amplificadas adequadamente pela qPCR179,180 

A etapa de desparafinização com xilol é sugerida por vários autores e pela 

maioria dos kits comerciais de amostras parafinadas, pois a retirada incompleta da 

parafina pode resultar em RNA de qualidade inferior.178 Em amostras frescas obtêm-

se valores de RIN entre 8.5 a 9.5, entretanto, nas amostras fixadas em formalina, os 

valores são muito inferiores, pois normalmente as moléculas de RNA já estão 

fragmentadas. Ribeiro-Silva et al. (2008)178 observaram que a integridade do RNA de 

amostra parafinadas depende do protocolo de extração e encontraram médias de RIN 

1.4, 1.9 e 2.1. Nós obtivemos uma média superior a 2.91. De acordo com Madabusi et 

al. (2006)181, amostras de RNA com RIN de 1.4 são suficientes para a maioria dos 

testes moleculares, incluindo microarranjos de DNA complementar. Por esse motivo, 
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no presente trabalho, esse valor foi adotado como limite inferior de integridade, 

atendendo a faixa aceitável de qualidade de RNA para teste de expressão gênica. 

A qPCR é um dos métodos de quantificação mais sensíveis e reprodutíveis para 

análise de expressão gênica. No entanto, muitos fatores podem afetar os resultados. 

Dentre eles destaca-se a seleção dos genes endógenos. Estudos recentes analisaram a 

adequação de alguns genes endógenos de referência e verificou-se que a estabilidade 

destes genes é variável.182,183,184 A questão da correta normalização dos dados de 

expressão gênica quantitativa é um ponto crucial na obtenção de resultados confiáveis 

e biologicamente significativos.185 Dheda et al., 2004186  mostraram que alguns genes 

de referência são altamente específicos para um determinado modelo e que a validação 

experimental para cada situação é um requisito essencial. 

O gene endógeno "ideal" deve ser constantemente transcrito em todos os tipos 

de células e tecidos e permanecer estável entre amostras colhidas em diferentes 

momentos e em diferentes condições experimentais. No entanto, é impossível 

encontrar um gene endógeno universal tendo uma expressão estável sob todas estas 

condições.149,187 Estudos forneceram provas de que os níveis de transcrição variam 

consideravelmente entre diferentes indivíduos, diferentes tipos de células, diferentes 

fases de desenvolvimento e sob condições experimentais diferentes.188,189 Portanto, 

para uma análise precisa da expressão do gene, é de crucial importância à validação 

de genes endógenos candidatos. Os autores não defendem o uso de um único gene de 

referência e já foi demonstrado que a utilização de dois a quatro genes de referência 

melhora a precisão da quantificação.145,190,191 De acordo com as diretrizes MIQE 

(Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments), 

o número de genes de referência rastreados para a normalização deve ser superior a 

três, a menos que um único gene de referência tenha sido totalmente validado. Além 

disso, a seleção deve ser confirmada em pelo menos dois algoritmos, tal como geNorm 

e Normfinder.192 Nesse estudo, o gene endógeno mais estável e que foi utilizado para 

normalizar a reação de expressão relativa foi o GAPDH.158 A proteína GAPDH sempre 

foi conhecida pelo seu emprego como controle no estudo da expressão gênica devido 

ao seu padrão de expressão considerado constitutivo. Gouveia et al. (2011)193 e 

Koppelkamm et al. (2010)182 utilizaram esse gene para analisar amostras FFPE de 

linfonodo; músculo cardíaco, esquelético e cerebral.  
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Alguns autores, como Koppelkamm et al.182, Tsaur et al., 2013194; Xie et al., 

2016184 mostraram estabilidade variável entre diferentes tecidos de transcritos de 

GAPDH. Entretanto, Barber et al. (2005)195 mostraram que a variação dentro do tecido 

dos níveis de expressão de mRNA de GAPDH é geralmente pequena, enquanto que a 

variação entre diferentes tecidos pode ser substancial, de acordo com o tipo de tecido.  

Em adição, a resposta imune tem papel fundamental na defesa contra agentes 

infecciosos e se institui no principal impedimento para a ocorrência de infecções 

disseminadas, habitualmente associadas com alto índice de mortalidade.196 Infecções 

parasitárias podem levar a uma resposta imunológica específica por parte do 

hospedeiro, caracterizada pelo aumento de células T CD4+ e um perfil de citocinas 

Th1 e/ou Th2.197,198 Paralelamente a essa resposta, a sobrevivência da Leishmania 

depende da evasão do sistema imune do hospedeiro e esse parasita é altamente 

adaptado ao escape dos efeitos da imunidade humoral e da imunidade celular.199,200 As 

citocinas são polipeptídeos ou glicoproteínas extracelulares, hidrossolúveis, 

produzidas por diversos tipos de células no local da lesão e por células do sistema 

imunológico.201 Elas influenciam a atividade, a diferenciação, a proliferação e a 

sobrevida da célula imunológica, assim como regulam a produção e a atividade de 

outras citocinas, que podem aumentar (pró-inflamatórias) ou atenuar (anti-

inflamatórias) a resposta inflamatória. As citocinas, de acordo com o microambiente 

no qual estão localizadas, servem de mediadores para conduzir a resposta inflamatória 

aos locais de infecção e lesão, favorecendo a cicatrização apropriada da ferida.201,202  

Nos seres humanos, o espectro da doença pode variar de infecção subclínica a 

manifestações como lesões cutâneas localizadas, disseminadas ou difusas, ou mesmo 

o envolvimento da mucosa naso-faríngea. Em todas essas formas, a expansão das 

células T helper exerce uma influência fundamental169 e a diferença entre resistência e 

susceptibilidade à infecção está relacionada com o nível de expansão de células Th1 e 

Th2.130 

O desenvolvimento de uma resposta imunológica protetora contra patógenos 

intracelulares requer a ação de células da imunidade inata e adaptativa. Após a infecção 

por Leishmania diferentes tipos de células da imunidade inata interagem com o 

parasita. Embora os macrófagos sejam as principais células hospedeiras de 

Leishmania, estudos utilizando modelos murinos demonstraram que neutrófilos e 
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células dendríticas também são capazes de fagocitar o parasita no início da 

infecção.203,204  

A produção de IFN-, é importante para o controle da infecção por Leishmania, 

pois ativam as células fagocíticas a matar o parasita, através da produção de óxido 

nítrico e superóxido.205,206,207,208 

TNF-α é a primeira citocina inflamatória a ser produzida em resposta às 

infecções, sendo considerada mediadora primária do sistema imune inato e crucial para 

promover a proteção local.209 Foi observado nesse estudo baixa expressão de mRNA 

em todos os grupos para TNF-α, porem, quantidades mínimas de TNF-α contribuem 

para a defesa do hospedeiro. Quando a produção é demasiada e prolongada, o TNF-α 

torna-se deletério ao organismo, acarretando na desregulação da resposta imune e 

promovendo a ativação de outras citocinas, como do sistema oxidativo celular, os quais 

geram inflamação e lesão tecidual.209,210,211  

Sabe-se da importância da resposta imunológica Th1 para o controle do 

crescimento do parasita e da disseminação da doença212,213, mas na infecção por L. (V.) 

braziliensis, os parasitas persistem e a resposta exacerbada do tipo Th1 está 

relacionada com a patologia.122,214 Já foi documentado que existe uma correlação direta 

entre a frequência de células T CD4+ expressando IFN-γ e o tamanho da lesão127 e 

pacientes com LC e LM apresentam produção elevada de IFN-γ, o que foi observado 

nos grupos II e III.215,216 

Embora a capacidade de desencadear resposta Th1, com produção de IFN-γ, 

TNF-α e IL-12 esteja associada ao controle e cura da infecção, estudos realizados em 

humanos infectados por L. (V.) braziliensis demonstraram que o aparecimento de 

lesões agressivas e dano ao tecido estão associados à exacerbação da resposta 

imune.101,127,153,212,217,218,219,220 Os dados deste estudo sugerem que nos pacientes dos 

Grupos II e III a resposta de IFN-γ foi exacerbada. Eles expressaram altos níveis de 

mRNA de IFN-γ (pró-inflamatória), podendo ocorrer naqueles do Grupo II a mesma 

forma de evolução do que visto nos do Grupo III (LM) com severa destruição tecidual.  

Para impedir a imunopatologia, é necessário que exista uma resposta 

imunosupressora com produção de citocinas anti-inflamatórias (IL-10 e TGF-

β).130,221,222 Essa resposta pode limitar os danos teciduais causado pelo proesso 

inflamatório. Contudo, ela favorece a permanência do parasita no organismo do 
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hospedeiro.223,224 Embora os níveis elevados de mRNA de IL-10, observado nos 

pacientes do Grupo II possam ajudar a limitar as alterações imunomediadas, as 

atividades imunossupressoras da interleucina podem promover baixa ativação 

macrofágica, colaborando com a replicação do parasita e assim culminar com a 

progressão da doença.225 Os pacientes do Grupo III foram os que menos expressaram 

mRNA para IL-10. Gonzalez-Lombana et al. (2013)226, observaram que camundongos 

C57BL/6 que apresentavam LM causada por L. (V.) major, apresentaram baixos níveis 

de IL-10 e uma resposta inflamatória exagerada. Dessa forma, IL-10 pode contribuir 

para o aumento de neutrófilos e progressão da doença.   

Um conjunto pró-inflamatório conhecido por ter um papel importante em 

algumas infecções intracelulares é o perfil Th17.227 A diferenciação desse padrão 

efetor requer a presença das citocinas IL-1β, TGF-β, IL-6 e IL-23 no microambiente 

inflamatório durante processo infeccioso.228  

IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que promove maturação e ativação de 

neutrófilos, maturação de macrófagos e diferenciação/manutenção de linfócitos-T 

citotóxicos e células NK. Contudo, também exerce propriedades anti-inflamatórias 

durante a lesão.202,229,230 TGF-β e IL-6 auxiliam na produção de IL-10 e a regulação 

positiva de células Th17. Esse fato parece estar envolvido com a manutenção da 

homeostase, e sugere que IL- 10 é dependente de TGF-β e IL-6.231,232 

 Citocinas como IL-10 e TGF-β podem facilitar a proliferação do parasita233,234 

que na sua forma promastigota estimula a produção de IFN-γ por NK.235 IFN-γ por sua 

vez, ativa os macrófagos que desempenham papel crucial na morte do parasita e 

resolução da infecção.218 Em infecções causadas por L. (V.) braziliensis, a presença da 

IL-10 na fase inicial da infecção esta associada com a persistência parasitária.153,220 À 

medida que a infecção por L. (V.) braziliensis progride, os níveis de IFN-γ aumentam 

e predominam sobre os níveis de IL-10236, o que corrobora com os nossos achados. 

Então o sistema imune não consegue destruir completamente o parasita e essa forte 

resposta Th1 termina por levar a ocorrência de uma reação inflamatória muito intensa 

e a dano aos tecidos próprios, resultando no aparecimento de úlceras na pele e na 

mucosa.237 

IL-27 tem atividade anti-inflamatória que exerce um efeito local e sistêmico 

sobre o crescimento e propagação de parasitas. Os primeiros estudos sobre a biologia 
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da IL-27 mostram evidencias do papel desta citocina na iniciação da resposta imune 

do tipo Th1.238,239 Entretanto, estudos posteriores indicaram que IL-27 tem uma vasta 

ação inibitória em células Th1, prevenindo imunopatologia causada por essas células 

T.240,241 Apesar de uma ampla expressão de mRNA de IL-27 nos grupos, 

principalmente no grupo II, nossos resultados sugerem que a IL-27 não interferiu na 

expressão de RNAm de IFN-γ nas células de pacientes com LC e LM. 

A complexidade da LTA causada por L. (V.) braziliensis está representada pelas 

diversas manifestações clínicas relacionadas a esta espécie, limitações de tratamento e 

pela diversidade de vetores e reservatórios envolvidos no ciclo de transmissão o que 

torna esta endemia um desafio. No decorrer da infecção parasitária, embora exista uma 

polarização para um determinado perfil de resposta, levando em consideração o tipo 

de parasita e da genética do hospedeiro, a resposta final é constituída por um balanço 

entre mecanismos celulares, humorais e secreção de citocinas, representando uma 

evidência de co-evolução.242 Bosque et al. (2000)243 e Bourreau et al. (2001)244, 

observaram que infecções do subgênero Viannia podem gerar uma resposta 

hiperinflamatória que não consegue se resolver com um único padrão de citocinas, 

provocando em seres humanos uma resposta mista de Th1/Th2 em infecções por L. 

(V.) panamensis. O mesmo parece ser observado na infecção por L. (V.) brasiliensis 

com os resultados verificados nesse trabalho.  Neste sentido, os resultados obtidos, 

auxiliam na identificação da expressão de mRNA de citocinas envolvidas na resposta 

imunológica ao parasita. 
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6 CONCLUSÃO 

 

a) O protocolo ideal para extração de RNA tanto para biópsias frescas quanto as 

FFPE inclui a digestão proteica com Proteinase K. RIN’s maiores que 2.1 em 

amostras de RNA são suficientes para realizar técnicas de biologia molecular. 

A concentração ideal de cDNA é de 100 ng/μL para estudos de expressão 

gênica em amostras de lesões parafinadas. 

b) O gene endógeno ideal a ser utilizado como normalizador em ensaios de 

expressão gênica de citocinas em biópsias frescas é TBP e para biopsias FFPE 

é o GAPDH, dentre os genes analisados neste estudo. 

c) Os resultados de expressão gênica das citocinas estudadas sugerem que: 

- A exacerbação da resposta imune do perfil Th1 (IFN-γ) poderia levar 

ao surgimento de lesões mais graves nos pacientes dos Grupos II e III;  

- Os níveis elevados de mRNA de IL-10, observado nos pacientes do 

Grupo II podem promover baixa ativação macrofágica, colaborando 

com a replicação do parasita e assim culminar com a progressão da 

doença; 

- A expressão de mRNA de IL-27 não interferiu na expressão de mRNA 

de IFN-γ nas células dos pacientes com LC e LM; 

- Os pacientes do Grupo II podem desenvolver uma forma mais grave 

de LTA quando comparados com os do Grupo I.  
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1 – Parecer consubstanciado do CEP. 
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