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RESUMO  

 

 A Leishmaniose é uma doença tropical neglicenciada que afeta milhões de 

pessoas no mundo. Apesar de existirem relatos de alterações neurológicas 

associadas à infecção por Leishmania, principalmente em indivíduos 

imunocomprometidos, pouco se sabe como o sistema nervoso pode ser afetado 

nestes pacientes. Recentemente, nosso grupo evidenciou que a infecção de 

camundongos BALB/c por Leishmania amazonensis induz redução dos níveis de IFN-

, IL-1, IL-6, IL-4, IL-10 e neurotrofinas (BDNF e NGF) no córtex cerebral pré-frontal, 

mesmo antes do DNA do parasita ser detectado nessa região. Após a constatação do 

DNA do parasita no cérebro, aumentam os níveis de TNF-α, que retorna aos níveis 

normais aos 6 meses de infecção, sugerindo existência de um mecanismo 

imunoprotetor. O objetivo deste estudo foi analisar a inflamação, alterações 

cerebrovasculares no córtex pré-frontal e alterações de comportamento nos 

camundongos BALB/c em diferentes espaços temporais após infecção com 

Leishmania amazonensis. Logo após a infecção, período onde as citocinas estavam 

diminuídas no córtex frontal, observou-se comportamento ansiogênico nos animais 

infectados. Entretanto, aos 4 meses de infecção, observou-se maior expressão de 

TNF-α e TNF-R1, acompanhado de um aumento de metaloproteases e de moléculas 

de adesão celular VCAM-1 e NCAM. Por microscopia intravital, foi evidenciado maior 

rolamento e adesão de leucócitos nos vasos do córtex. Além disso, evidenciamos 

nesta fase de infecção um aumento de permeabilidade no cérebro dos camundongos 

infectados inoculado com azul de Evans sugerindo uma quebra de barreira 

hematoencefálica, o que poderia facilitar a entrada do parasita no SNC. Aos 6 meses 

de infecção, observou-se um aumento significativo da expressão da subunidade α7 

do receptor nicotínico de acetilcolina, sugerindo envolvimento da resposta anti-

inflamatória colinérgica no controle dos níveis de TNF-α no córtex frontal. Esse 

estudo traz informações relevantes que sugerem a importância do perfil inflamatório 

no córtex pré-frontal e a alteração comportamental observada na leishmaniose. 

Palavras-chave: SNC, Citocinas, Infecção, Inflamação, Cerebrovascular, 
Leishmania amazonensis, camundongo. 
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ABSTRACT 
 

 

Leishmaniasis is a neglected tropical disease that affects millions of people around the 

world. Although there are reports of neurological changes associated with Leishmania 

infection, especially in immunocompromised individuals, little is known about how the 

nervous system can be affected in these patients. Recently, our group demonstrated that 

the infection of BALB / c mice by Leishmania amazonensis induces reduced levels of IFN-

γ, IL-1, IL-6, IL-4, IL-10 and neurotrophins (BDNF and NGF) in the cerebral cortex pre-

frontal, even before the DNA of the parasite is detected in that region. After detecting the 

DNA of the parasite in the brain, TNF-α levels increase, which returns to normal levels at 

6 months of infection, suggesting an immunoprotective mechanism. The objective of this 

study was to analyze inflammation, cerebrovascular changes in the prefrontal cortex and 

behavioral changes in BALB / c mice in different time spaces after infection with 

Leishmania amazonensis. Soon after infection, when cytokines were diminished in the 

frontal cortex, anxiogenic behavior was observed in infected animals. However, at 4 

months of infection, higher expression of TNF-α and TNF-R1 was observed, accompanied 

by an increase in metalloproteases and VCAM-1 and NCAM cell adhesion molecules. By 

intravital microscopy, increased rolling and adhesion of leukocytes were observed in the 

vessels of the cortex. In addition, we detected at this stage of infection an increase in 

permeability in the brain of the infected mice inoculated with Evans blue suggesting a 

blood-brain barrier breakdown, which could facilitate the entry of the parasite into the 

CNS. At 6 months of infection, a significant increase in acetylcholine nicotinic-α7 receptor 

subunit expression was observed, suggesting involvement of the cholinergic anti-

inflammatory response in the control of TNF-α levels in the frontal cortex. This study 

provides relevant information that suggests the importance of the inflammatory profile in 

the prefrontal cortex and the behavioral change observed in leishmaniasis. 

 

 Key words: CNS, Cytokines, Infection, Inflammation, Cerebrovascular, Leishmania 

amazonensis, mouse  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O termo Leishmaniose pode ser descrito como um grupo de doenças de 

caráter zoonótico ou antropozoonótico. Trata-se de uma doença tropical, 

negligenciada que afeta mundialmente milhões de pessoas com grande impacto 

social, acometendo o homem, diversas espécies de animais silvestres e animais 

domésticos com grande importância clínica e diversidade epidemiológica (Desjeux 

, 2004). 

A Leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero 

Leishmania, tendo o ciclo biológico realizado em dois hospedeiros, um vertebrado 

e outro invertebrado (Ross 1903). A transmissão ocorre através da picada da 

fêmea de flebotomíneo infectada (Holzmuller, Bras-Goncalves et al., 2006). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a Leishmaniose uma 

doença endêmica em 98 países distribuídos nos seguintes continentes: Américas, 

Europa, África, Ásia e Oceania. É considerada uma das seis mais importantes 

doenças infecciosas, acometendo milhares de pessoas em todo mundo afetando 

principalmente a população mais pobre em diversos países (Alvar, Velez et al., 

2012, M.S 2014, OMS e OPAS, 2018)    

A Leishmaniose é uma doença de difícil tratamento, tornando-se muitas 

vezes crônica e afetando vários tecidos do organismo. Poucos estudos 

demonstram a presença e a influência de Leishmania no Sistema Nervoso Central 

(SNC). Acredita-se que o acometimento do SNC na Leishmaniose ocorra através 

de extensão da infecção contínua, na maioria das vezes a partir dos seios 

paranasais, pois a literatura já relata casos de disfunção de nervos cranianos e 

meningite vinculados a Leishmaniose (Walker, Kublin et al., 2006). Em pacientes 

imunodeprimidos, o parasita atinge o parênquima cerebral com maior facilidade 

(Abreu-Silva, Calabrese et al., 2003). No entanto, vale lembrar que a resposta 

imunológica no SNC é diferente da resposta na periferia e pouco se sabe sobre 

as alterações nesse sistema em infecções por Leishmania.  

 Recentemente nosso grupo descreveu a modulação das citocinas IFN-, IL-

1, IL-6, IL-4, L-10, das neurotrofinas BDNF e NGF no córtex pré-frontal em 

camundongos BALB/c infectados com Leishmania amazonensis. Demonstramos 

que em 2 e 4 meses pós infecção, camundongos  evidenciam uma diminuição das 
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citocinas e neurotrofinas no córtex pré-frontal (Portes et al., 2016). Entretanto, ao 

final dos 4 meses pós infecção, os animais infectados apresentaram um aumento 

expressivo de TNF-α (fator de necrose tumoral) comitantemente com a chegada 

do parasita no SNC. Esses resultados sugerem uma possível quebra de quebra 

da Barreira Hematoencefálica (BHE) e alterações de comportamento. Com essa 

possibilidade , nosso deu continuidade continuidade aos estudos, investigando as 

alterações cerebrovasculares nesse modelo experimental. 

 

1.1 Gênero Leishmania 

Os protozoários do gênero Leishmania pertencem à família 

Trypanosomatidae, ordem Kinetoplastida, tendo como principal característica a 

presençade uma mitocôndria única, denominada cinetoplasto, rica em DNA 

mitocondrial - o kDNA. São parasitas intracelulares obrigatórios para seu 

desenvolvimento e multiplicação, acometendo principalmente o sistema fagocítico 

mononuclear (Rey and Luis. 2008). 

As Leishmanias são protozoários digenéticos, apresentando durante seu 

ciclo biológico duas formas evolutivas: promastigota e amastigota. A forma 

promastigota, alongada, fusiforme, com cinetoplasto anterior ao núcleo e flagelo 

livre a partir da porção anterior da célula, é encontrada no tubo digestivo do inseto 

vetor, essas formas medem 14 a 20 μm de comprimento (Figura 1A). A forma 

amastigota, oval e com flagelo curto interiorizado, mede de 2 a 5 μm de 

comprimento e é encontrada nas células do sistema fagocítico mononuclear 

(principalmente macrófagos) dos hospedeiros vertebrados (Figura 1B) (Rey and 

Luis. 2008; Lestinova, Rohousova et al., 2017). 

O gênero Leishmania compreende 35 espécies (Boite. M, et al., 2012), 

sendo cerca de 20 conhecidamente patogênicas ao homem. Estudos de filogenia 

molecular sugerem, cada vez mais, que esses números podem ser ainda maiores, 

o que implica em discussão para o sistema da classificação atual de Leishmania 

spp. 
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Figura 1- (A) Formas Promastigotas de Leishmania e (B) formas amastigotas (setas) de Leishmania no citoplasma de 

macrófago. Fonte: www.biologicalsciences.com 

 

1.2 Ciclo do parasito e inseto vetor 

 

O gênero Leishmania apresenta um ciclo evolutivo em duas fases, sendo 

uma no hospedeiro invertebrado e outra no vertebrado. As formas amastigotas de 

Leishmania spp. são ingeridas através do repasto sanguíneo realizado pelo seu 

vetor, a fêmea de flebotomíneo. No hospedeiro invertebrado as formas 

amastigotas transformam-se primeiramente em promastigotas procíclicas 

flageladas e depois em metaciclícas flageladas. Essa transformação ocorre no 

intestino posterior e médio do inseto através de um processo denominado 

metaciclogênese. Durante esse processo, as formas promastigotas ficam 

aderidas ao epitélio do intestino pelo seu flagelo, em processo de colonização e 

multiplicação. As promastigotas sofrem mudanças bioquímicas alterando a 

expressão gênica e nas porções glicídicas das moléculas de lipofosfoglicanos 

(LPG) que estão ancoradas nas membranas promastigotas. Após esse processo, 

migram para a parte anterior do tubo digestivo do vetor atingindo o estágio 

infectivo (Conceição-Silva 2014, Genaro et al., 2002) 

A infecção no hospedeiro vertebrado se estabelece no momento em que a 

fêmea infectada regurgita as formas promastigotas metacíclicas durante a picada 

(Figura 2). As formas promastigotas são fagocitadas por macrófagos da pele, 

alojando-se no interior dos fagolisossomos onde conseguem sobreviver através 

de diversos mecanismos de escape e assim, se transformam em amastigotas. As 

A B 

http://www.biologicalsciences.com/
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formas amastigotas se reproduzem rapidamente por divisão binária dentro do 

macrófago e essa intensa multiplicação provoca um aumento na pressão 

intracitoplasmática dentro do macrófago, levando assim ao rompimento da célula. 

As formas amastigotas no meio extracelular são fagocitadas por outros 

macrófagos, dando início a uma reação inflamatória que é responsável pela 

manutenção do parasita ou escape para as vísceras, dependendo da espécie de 

Leishmania (Laskay, van Zandbergen et al., 2008, Genaro et al., 2002). A 

literatura descreve a forma vetorial como a principal forma de transmissão, mas 

estudos também descrevem a transmissão através de seringas compartilhadas 

entre usuários de drogas, por transfusão de sangue e de forma congênita, da mãe 

para o feto, sendo essas formas consideradas raras (WHO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema do ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania (Kato, 2010). 

 

 

 Flebotomíneos são insetos pequenos, medindo aproximadamente 1 a 3 

mm de comprimento, de coloração clara (castanho claro ou cor de palha) com o 

corpo revestido por pelos (Figura 3). Na sua fase larval, desenvolve-se em 

ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica e com pouca incidência de luz. 
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Quando adultos se adaptam a vários ambientes, principalmente úmidos. Tanto o 

macho quanto a fêmea de flebotomíneo necessitam de carboidratos para o 

desenvolvimento e como fonte energética, mas somente as fêmeas alimentam-se 

também de sangue para o desenvolvimento dos ovos. Assim, somente a fêmea é 

capaz de fazer a transmissão da doença (Rey and Luis. 2008; M.S 2014).  

Popularmente conhecida como mosquito palha, tatuquiras, birigui, entre 

outros. São descritas as espécies responsáveis pela transmissão da doença no 

Brasil: Lutzomyia e Phlebotomus, a Lutzomyia longipalpis é a principal espécie 

transmissora da (L). chagasi, porém recentemente a (L).cruzi foi descrita em 

alguns casos como vetor no estado de Mato Grosso do Sul e a Bichromomyia 

flaviscutellata, Pintomyia nuneztovari, envolvida na transmissão da L. 

amazonensis. A distribuição geográfica de L. longipalis é ampla e em constante 

expansão no Brasil, sendo encontrado principalmente nas regiões Nordeste, 

Norte, Sudeste e Centro-Oeste (Conceição-Silva, 2014; M.S 2014). 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Flebotomíneo alimentando-se de sangue humano. Fonte: www.creepycrawlies.com 
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1.3 Manifestações Clínicas 

 

A Leishmaniose apresenta uma diversidade de características clínicas e 

epidemiológicas. No homem, a doença é classificada em duas formas clínicas 

distintas: (1) Leishmaniose Visceral (LV) e (2) Leishmaniose Tegumentar 

Americana (LTA) (Figura 4). A Leishmaniose Visceral tem como característica a 

rápida disseminação para as vísceras, com alterações clínicas moderadas e/ou 

severas. Nessa forma clínica, os parasitas apresentam tropismo pelo sistema 

monocítico fagocitário de órgãos como baço, fígado, medula óssea e tecidos 

linfoides (Rey and Luis. 2008; Zangger, et al., 2013). A literatura descreve que, 

após a inoculação do parasita pelo flebótomo, parâmetros como idade, estado 

nutricional, fatores genéticos, resposta imunológica inata e adquirida podem 

influenciar no estabelecimento da infecção podendo ser assintomática, 

oligossintomática ou polissitomática, essa última referida como a forma clássica 

da LV. A Leishmaniose Visceral está relacionada aos parasitas L. donovani, L. 

infantum e L. chagasi apresentando alto índice de mortalidade, sendo a forma 

mais severa da doença, tanto no homem como no cão (Murray 2005). 

 A forma tegumentar (LT) da doença pode ser dividida em: a- Cutânea, 

apresentando exclusivamente lesões cutâneas ulcerosas ou não, porém limitadas, 

conhecidas como “botão do oriente” ; b- Mucocutânea ou cutâneo-mucosa com 

complicações frequentes devido ao aparecimento de lesões destrutivas nas 

mucosas da boca, nariz e faringe; c- Cutânea difusa, com lesões cutâneas 

disseminadas, normalmente em indivíduos alérgicos ou, tardiamente em 

pacientes que foram tratados de Calazar (Figura 4). A LTA pode ser causada por 

várias espécies do gênero Leishmania, como: L. mexicana e L. amazonensis, ou 

por membros do subgênero Viannia, tais como L. braziliensis, L. panamensis e L. 

Guyanensis (Murray 2005; Rey and Luis. 2008; Zangger, Ronet et al., 2013).  

 A Leishmaniose tegumentar é uma doença cutânea imunomediada 

causada principalmente pelos gêneros acima descritos. Países em 

desenvolvimento como Ásia, África e América do Sul sofrem com a alta 

morbidade e estigmas sociais. Além disso existe uma grande concentração de 

pessoas assintomáticas infectadas que não exibem nenhuma lesão por 
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controlarem a infecção por mecanismos ainda não totalmente compreendidos 

(Bahrami, Harandi et al., 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Manifestações clínicas da Leishmaniose. a) Forma cutânea; b) Forma difusa; c) Forma mucocutânea;d) Forma 

visceral (Fonte:(M.S 2007). 

 

 

1.4    Aspectos Epidemiológicos 

 
A literatura descreve a Leishmaniose como uma doença negligenciada, 

apesar de estar classificada em nono lugar entre as doenças infecciosas mais 

importantes, com transmissão endêmica nos 5 continentes e com 

aproximadamente 350 milhões de pessoas em risco de infecção. Entre os anos 

de 2007 e 2011, a OMS realizou reuniões para mapear a incidência da 

Leishmaniose visceral e tegumentar no mundo. Esse levantamento foi realizado 

com base na incidência, taxas quando disponível e de acordo com especialistas 

nacionais e internacionais (Conceição-Silva, 2014; Hotez, Woc-Colburn et al.,  

2014; Brodskyn and Kamhawi, 2018). 

Anualmente a incidência é de 220.000 casos de LT, e 58 mil casos de LV. 

Os dados revelam que a Leishmaniose Tegumentar apresenta-se amplamente 

distribuída pelo mundo. Estima-se que, anualmente, cerca de 20.000 a 40.000 
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pessoas morram devido à Leishmaniose. Os dez países com maior contagem de 

casos são: Afeganistão, Argélia, Colômbia, Brasil, Irã, Síria, Etiópia, o Sudão do 

Norte, Costa Rica e Peru, entretanto 90% dos casos mundiais de LV ocorrem em 

apenas seis países: Índia,Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, Brasil e Etiópia. 

Estes seis países também representam 70 a 75% da incidência global estimada 

de LT (Abreu-Silva, Calabrese et al, 2003; Alvar Jorge 2012; Conceição-Silva 

2014; M.S 2014; Brodskyn and Kamhawi 2018) 

Um estudo epidemiológico abrangente e recente, confirmou que o maior 

número de casos ocorre em países em desenvolvimento no Oriente Médio e 

Norte da África no Velho Mundo, bem como  países no Novo Mundo.  A 

desnutrição, combinada com instalações sanitárias deficientes contribuem para 

esse quadro (Hotez, Molyneux et al., 2006; Hotez, Woc-Colburn et al., 2014; 

Karimkhani, Wanga et al., 2016). Diferentemente da Leishmaniose Visceral, a 

Leishmaniose Tegumentar traz reflexos importantes, sequelas no âmbito social e 

emocional decorrente das lesões ulceradas na pele, principalmente em mulheres 

e crianças (Chahed, Bellali et al., 2016; Bennis, Thys et al., 2017). 

O Brasil registra atualmente as maiores incidências de Leishmaniose 

Visceral e Tegumentar, distribuída em 21 estados da federação e atingindo as 

cinco regiões brasileiras (Figura 5) (Alvar Jorge 2012, OMS 2018). Anualmente 

são relatados 3.481 novos casos de LV e 26.008 casos de LTA (Alvar, Velez et 

al., 2012; M.S 2014, OMS 2018). Até a década de 1950, os casos de 

Leishmaniose se concentravam nos estados de São Paulo, Ceará e Pernambuco. 

A distribuição atual está associada ao desmatamento e assentamentos, 

entretanto com aumento da atividade rural a doença se espalhou para outras 

áreas incluindo as grandes metrópoles (de Brito, Andrade et al., 2012). 
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Figura 5 - Distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral em (b) e  Tegumentar em (b) 2016. (Fonte: OMS e OPAS 
2018). 

 

A Leishmaniose no Brasil representa um problema de saúde pública uma 

vez que sua escala e extensão geográfica são muito grandes, mas apesar disto é 

deixada de lado na grande maioria das vezes. A maior prevalência de casos era 

descrita no Nordeste, entretanto esse quadro vem sofrendo constante alteração. 

No Brasil a notificação da Leishmaniose é obrigatória e o programa de controle da 

Leishmaniose está em vigor desde 1985 (Alvar, Velez et al., 2012; M.S 2014, 

OMS 2018). 

 
 

1.5 Resposta Imunológica do hospedeiro à Leishmania 

 

 Uma via importante de reconhecimento do parasita é via  receptores Toll-

like (TLRs), que contribui diretamente para a ativação de macrófagos e e controle 

da infecção através da produção coordenada de moléculas efetoras pró-

inflamatórias e microbicidas. A Interação parasita-hospedeiro é mediada pelo 

reconhecimento de moléculas associadas a patógenos (PAMPs) e por receptores 

de reconhecimento de padrões (PRRs), como os receptores Toll-like (TLRs), 

sendo que a superfície de Leishmania spp é coberta por moléculas reconhecidas 
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pelos TLRs sendo essencial no processo de ativação de macrófagos para o 

controle de infecção (Muxel, Acuna et al., 2018). 

 Tem sido também evidenciada a participação de neutrófilos no controle  

da infecção por Leishmania. Pacientes com quadros de neutropenia apresentam 

uma variedade de infecções microbianas secundárias. Durante o processo 

inflamatório agudo, esse tipo celular é recrutado para auxiliar na reparação 

tecidual (Kobayashi and DeLeo, 2009). A ação dos neutrófilos no processo 

inflamatório é seguida de sua morte e remoção por outros tipos celulares 

fagocíticos recrutados tais como: macrófagos e células dendritícas. Com isso a 

morte desses neutrófilos é essencial para o recrutamento de fatores e outros tipos 

celulares  (Segal, 2005).  

  Após o estabelecimento da infecção com a ativação do sistema 

imunológico inato, há o direcionamento da resposta celular, que pode ser 

protetora ou não contra patógenos intracelulares, principalmente pela polarização 

na resposta de células Th1 ou Th2 (Olivier, Gregory et al., 2005; Holzmuller, Bras-

Goncalves et al., 2006; Reis, Luiza Campos  et al., 2006; Latifynia, Khamisipour et 

al., 2013). A resposta imunológica à Leishmania em humanos é menos polarizada 

e mais complexa que em camundongos (Reis, Luiza Campos  et al., 2006). 

Entretanto, nas diversas formas clínicas, sabe-se que a resposta depende de 

células T e que a diferença entre a susceptibilidade e resistência à infecção 

também está relacionada com o balanço entre a resposta Th1 e Th2 (Pirmez, 

Yamamura et al., 1993; Bacellar, Lessa et al., 2002; Latifynia, Khamisipour et al., 

2013). Após o contato inicial do parasita com o sistema imunológico do 

hospedeiro vertebrado, inicia-se uma cascata de eventos celulares, com uma 

resposta muito peculiar. A ativação do eixo imunológico do tipo Th1 induz a 

produção de citocinas como IL-2 IFN-, TNF-, IL-6, IL-12 e IL-17, promovendo a 

ativação de macrófagos e consequentemente a lise do parasita. Quando a 

resposta é predominantemente do tipo Th2, ocorre a produção das citocinas IL-4 

e IL-10 entre outras, as quais inibem a ativação e diferenciação celular, 

favorecendo assim, a infecção pelo parasita e as manifestações clínicas da 

doença (Holzmuller, Bras-Goncalves et al., 2006).  

 Mecanismos de evasão do parasita, podem direcionar a diferenciação da 

resposta imunológica, promovendo a ativação da resposta do tipo Th2 levando a 
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persistência da doença (Bogdan and Rollinghoff 1998; Reis, Luiza Campos  et al., 

2006; Latifynia, Khamisipour et al., 2013). 

 A resposta imunológica à Leishmania em humanos é menos polarizada e 

mais complexa que em camundongos, entretanto, nas diversas formas clínicas 

em humanos, sabe-se que a resposta depende de células T e que a diferença 

entre a susceptibilidade e resistência à infecção está relacionada com o balanço 

entre a resposta Th1 e Th2 ((Pirmez, Yamamura et al., 1993; Bacellar, Lessa et 

al., 2002; Reis, Luiza Campos  et al., 2006; Best, Privat-Maldonado et al., 2018). 

 A Leishmania na sua forma promastigota apresenta mecanismos de 

escape da resposta imune inata e adaptativa (Reis, Luiza Campos  et al., 2006). 

Um dos mecanismos é evitar a lise direta através do sistema complemento, 

participando desse evento glicoproteínas e açúcares da membrana do parasita, o 

LPG (lipopolissacarideo) e matoloproteinases gp63.Outra forma de evadir do 

sistema imunológico do hospedeiro, é a a modulação de citocinas promovendo a 

inativação/diferenciação de macrófagos e também a supressão de citocinas 

necessárias para a resistência contra a doença. A alteração da 

função/diferenciação de células T através da indução e expansão de células do 

tipo Th2, inibição da apresentação de antígenos, degradação de moléculas MHC 

II são mais algumas das estratégias de escape do parasita à resposta do 

hospedeiro (Bacellar, Lessa et al., 2002; Rogers K. A., 2002; Olivier, Gregory et 

al., 2005; Conceição-Silva 2014; Dias, Ribeiro et al., 2018) 

 

1.6 Infecção com L. amazonensis em murinos  

 

A infecção em camundongos por Leishmania amazonensis ou outro gênero 

Leishmania pode exibir semelhanças à doença clínica no homem, com isso a 

utilização desse modelo experimental permite uma melhor compreensão dos 

eventos relacionados à infecção. Nas diversas linhagens de camundongos, 

evidencia-se várias formas de suscetibilidade à infecção por L.amazonensis. 

Várias linhagens como C57BL/6, C3H e CBA quando inoculadas com L. major 

desenvolvem pequenas lesões com cura espontânea no local do inóculo. Em 

contrapartida, camundongos BALB/c e DBA/2 são suscetíveis a doença, 

apresentando lesões progressivas e com  intensa ulceração (Sacks and Perkins 
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1984). Dentre as linhagens estudadas, independente do inóculo na infecção 

experimental, os camundongos BALB/c infectados desenvolvem lesões 

progressivas e agressivas ao longo da infecção sem apresentarem cura 

espontânea e na grande maioria dos casos com visceralização (Alexander, 

Brombacher et al., 2002; Courret, Lang et al., 2003, Teixeira et al., 2017) 

Os macrófagos são tipos celulares de extrema importância por serem 

apresentadores de antígenos, essencialmente necessários para ativação de 

linfócitos T específicos contra a infecção. Camundongos infectados por 

L.amazonensis apresentam muitos macrófagos no sítio de infecção, na grande 

maioria vacuolados e infectados (Lemos de Souza, Ascencao Souza et al., 2000), 

mas a Leishmania tem alta capacidade de inibir a ativação dos macrófagos. 

Estudos demonstram que na infecção por L. amazonensis, altas concentrações 

de IFN- facilitam a replicação acentuada das formas amastigotas nos macrófagos 

(Qi, Popov et al., 2001; Wanasen, Xin et al., 2008). Em nosso modelo 

experimental, observamos uma diminuição de IFN- no SNC, nos sugerindo que, 

essa modulação negativa tenha como objetivo um efeito neuroprotetor, uma vez 

que observamos uma intensa ativação macrofágica nesse sistema (Portes et al., 

2016). Vários são os fatores que influenciam a forma, gravidade e controle da 

doença com base na resposta imunológica. Recentemente foi mostrado que 

CD100, uma proteína presente em macrófagos e linfócitos ativados, pode ser 

liberada e facilitar a infecção de macrófagos por favorecer a fagocitose via CD72. 

Além disto, CD100 solúvel inibe a migração e produção de citocinas por 

macrófagos (Galuppo et al., 2018).  

Na infecção por L.amazonensis fala-se muito nas falhas na indução de 

citocinas. Essa resposta é muito importante para que a infecção possa se 

estabelecer, dificultando desenvolvimento e ativação da resposta Th1 e funções 

efetoras dos macrófagos. Linhagens de camundongos como C57BL/6 ou 

C57BL/10 infectados com L. amazonensis tem como característica uma grande 

produção de IFN-. Além dessas citocinas, existem outras com ação pró-

inflamatória como a IL-18 que também contribui para a indução e ativação da 

resposta Th1 (Bernardo et al., 2008, Teixeira et al., 2017). Por outro lado, 

camundongos BALB/c infectados com L.amazonensis apresentaram baixa 

expressão de IL-12 e IFN- e elevada presença de IL-4 no sítio de infecção e 
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linfonodos drenantes associado a uma maior lesão e carga parasitária (Soong, 

Chang et al., 1997).  

Na resposta à infecção por Leishmania amazonenis, a citocina IL-10 

apresenta uma função imunomoduladora, limitando a produção de IFN- por 

células T. Experimentos em camundongos BALB/c deficientes em IL-10 

mostraram que esta citocina, embora não mediadora determinante da 

suscetibilidade à infecção, tem uma função significante em regular o 

desenvolvimento de uma reposta protetora Th1. A produção de IL-10 em níveis 

elevados após a infecção por L.amazonensis inibe a ativação e diferenciação de 

macrófagos. Níveis elevados de IL-10 na lesão estão associados a persistência 

do parasita, mesmo em linhagens de camundongos geneticamente mais 

resistentes a infecção por Leishmania (Alexander, Brombacher et al., 2002; Kima 

and Soong 2013). Em nosso modelo de estudo, a modulação negativa nos níveis 

de IL-10 no SNC na fase inicial da doença, apresenta um efeito neuroprotetor  

para o controle da infecção, evidenciando assim uma resposta diferente do que 

ocorre na periferia durante a infecção (Portes et al., 2016) 

Existe uma diversidade de respostas imunológicas bem como seus 

mecanismos, porém temos de levar em consideração as diferentes respostas 

quando se trata de estudos in vivo e in vitro  e os sistemas que estão sendo 

envolvidos. Neste sentido, o estudo da interação parasita-hospedeiro bem como o 

perfil de resposta desenvolvido nos diferentes sistemas é imprescindível para o 

entendimento da infecção (Teixeira et al., 2006; Kling J. C. 2013; Navas, Vargas 

et al., 2014) 

 

 

1.7 Infecção por protozoários no Sistema Nervoso Central 

 

O cérebro foi por muito tempo considerado um local imunologicamente 

privilegiado, devido a baixa expressão de moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC), baixo número de células apresentadoras de 

antígenos (APC) e pela grande eficiência das barreiras encefálicas. Entretanto, 

hoje  sabe-se que o SNC sofre grande influência e ação de moléculas endógenas 

provenientes da periferia que se deslocam para esse sistema, além da ação 
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exógena através da infecção por patógenos, como bactérias, protozoários e vírus, 

que possuem a capacidade de atravessar as barreiras encefálicas e causar 

lesões teciduais (Abreu-Silva, Calabrese et al., 2003). 

Microrganismos patogênicos utilizam de diversas maneiras e estratégias 

para invadir o SNC, mesmo esse sistema dispondo de uma barreira funcional na 

proteção contra a invasão de agentes patogênicos. Moléculas derivadas do 

parasita podem facilitar a invasão tecidual em conjunto com moléculas da 

resposta imunológica do hospedeiro que são produzidas com o objetivo de inibir a 

sua propagação, deslocamento e internalização no sistema sendo que, 

disseminação do patógeno para o cérebro durante uma doença é considerada 

como uma complicação rara ou forma mais grave da doença. Porém existem 

parasitas que possuem certo tropismo pelo SNC (Masocha and Kristensson 

2012). As infecções por protozoários no SNC podem caracterizar diversas 

alterações patológicas, como meningoencefalite (tripanossomíase Africana), 

encefalopatia nos casos de Malária (fase cerebral) ou aquela com lesões 

múltiplas como na toxoplasmose (Garg, Desai et al., 2008). 

 Infecções por protozoários normalmente estão associadas a pacientes 

imunossupremidos, favorecendo a ocorrência de manifestações clínicas mais 

graves como o envolvimento do SNC como nas doenças descritas na Tabela 1. 

Todavia, outros estudos demonstram queinfecções por protozoários no SNC são 

mais usuais do que se imagina, principalmente  ao se avaliar pacientes de regiões 

endêmicas (Karp and Auwaerter, 2007). 
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Tabela 1 - Distribuição de diferentes formas doença que apresentam formas clínicas com ação no 
SNC. Tabela adaptada (Chimelli 2011) ** Leishmaniose Cerebral é rara (pouco descrita), 
tornando-se aparente como doença do SNC humano, apenas nas ultimas décadas. 
 

Doença Forma Agente 

Amebíase Abcesso Cerebral Entamoeba histolytica 

 Meningoencefalite Naegleria Fowler 

 Encefalite 

Granulomatosa 

Acanthamoeba spp. 

Balamuthia mandrillaris 

Leptomixed amoebas 

Sappinia diploidea 

Malaria Cerebral Encefalopatia Plasmodium falciparum 

Toxoplasmose Encefalopatia Toxoplasma gondii 

Tripanossomíase Meningoencefalte Trypanosoma brucei gambiense  
 

Trypanosoma brucei rhodesiense 
 

Trypanosoma cruzi. 

Microsporídiose Meningoencefalite Encephalitozoon spp 

Leishmaniose Encefalite Leishmania spp 

 

 

1.7.1 Sistema Nervoso e suas Barreiras 

 

Existem três interfaces no cérebro que protegem os neurônios das 

substâncias oriundas do sangue e ajuda a manter a homeostasia e as funções 

neuronais: interface sangue-líquor, interface sangue-cérebro (BHE) e interface 

líquor-sangue. Para um maior entendimento desse sistema é preciso descrever a 

formação dessas estruturas embora a semelhança seja grande entre ambas. A 

Barreira sangue-fluido (BCSF) é formada por uma camada de epitélio cúbico 

modificado, o plexo coróide (CP), que secreta o fluido cerebroespinal (CSF) 

(Redzic, 2011). Leucócitos podem entrar no SNC através do plexo coróide onde o 
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líquido cefalorraquidiano (LCR) é produzido embora esse, ao contrário dos 

capilares sanguíneos, possua junções apertadas (Abbott, Ronnback et al., 2006). 

A BHE está localizada nos capilares do cérebro e assim, considerada uma 

estrutura endotelial, com o papel de proteger o cérebro das flutuações fisiológicas 

que podem vir a interferir nos processos de neurotransmissão, e ao mesmo 

tempo, fornecendo mecanismos para o transporte de nutrientes, resíduos 

metabólicos, moléculas sinalizadoras e íons entre o sangue e o cérebro. Esta 

barreira constitui-se em um tecido altamente dinâmico que apresenta diferentes 

transportadores, receptores e enzimas que junto com células do sistema nervoso 

como a microglia, astrócitos e oligodendrócitos formam uma importante unidade 

neurovascular (Redzic 2011). Na Figura 6 vemos a estrutura da BHE e seus 

constituintes formando a importante unidade neurovascular.  

O cérebro é rico em microglia, que podem ser ativadas em resposta a dano 

tecidual ou infecções e assim apresentar função de fagocitose como os 

macrofágos. O limiar para sua ativação, no entanto, pode ser mais alto do que 

aquele exigido por macrófagos em outros tecidos. Um dos mecanismos principais 

para essa regulação é realizada pelo receptor CD200, expresso pela microglia, 

sendo que o ligante para esse receptor é altamente expresso em neurônios 

cerebrais e outros tipos celulares (Abbas, Andrew H. H. Lichtman MD PhD et al., 

2007). Embora o SNC apresente as barreiras como proteção, pode ter seu 

funcionamento comprometido por infecções, inflamações ou lesões mediadas 

pelas citocinas (IL-1β, IL-6, TNF-α), espécies reativas de oxigênio (ROS), óxido 

nítrico (NO), mediadores vasoativos (bradicinina, histamina, serotonina), 

fosfolipase A2, o ácido araquidônico, prostaglandina e leucotrienos (de Vries, 

Blom-Roosemalen et al., 1996; Deli, Abraham et al., 2005; Feustel, Meissner et 

al., 2012). Embora a BHE seja formada por junções celulares apertadas (tight 

junctions), para a restrição do fluxo de moléculas hidrofílicas e migração de 

células através da barreira endotelial, existem inúmeros caminhos para o tráfico 

molecular através desta barreira. As membranas lipídicas do endotélio permitem a 

difusão de agentes lipossolúveis, enquanto receptores específicos (receptores da 

insulina, transferrina) transportam seus ligantes através do endotélio por 

endocitose e transcitose mediada pelo seu receptor (Abbott, Ronnback et al., 

2006). O endotélio também apresenta proteínas transportadoras para glicose, 
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Astrócito 

Células do endotélio 

Neurônio 

Lúmen do vaso sanguineo 

Junção celular 
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Pericisto 
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Linfócito 

Monócito 

Neutrófilo Junção celular 

Células do Endotélio 

Membrana Basal 

Barreira 

Hetatoencefálica 

Cérebro 
Microglia 

Astrócito 

aminoácidos, bases de purina e nucleotídeos fornecendo ao cérebro nutrientes 

(Abbott, Ronnback et al., 2006; Feustel, Meissner et al., 2012). A interação das 

células da periferia com SNC é muito grande, principalmente no envolvimento de 

doenças ou traumas. A migração de células do sistema imunológico através do 

endotélio cerebral  segue etapas semelhantes da periferia (Harrinson-Brown et al, 

2016). Leucócitos circulantes migram e atravessam a barreira endotelial no tecido 

inflamado interagindo com as células endoteliais via proteínas da família das 

selectinas E e P expressas no endotélio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-6- Estrutura da membrana da Barreira Hematoencefálica, evidenciando estrutura e os diferentes tipos celulares 

envovidos nas sua constituição. Adaptado a partir de neuromed.com.br 

 

As quimiocinas também têm uma participação importante por induzirem a 

afinidade das integrinas dos leucócitos. As integrinas ativadas (VLA-4, LFA-1, 

Mac-1 e α4β7) ligam-se às moléculas de adesão endotelial VCAM-1, ICAM-1, 

ICAM-2 e a MAdCAM-1 induzindo a uma forte aderência de leucócitos ao 

endotélio. A molécula VCAM-1 é induzida no endotélio por citocinas inflamatórias 
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como IL-1 e TNF-α  e apresenta grande importância nos processos de aderência 

ao endotélio vascular de diferentes tipos celulares na superfície de linfócitos, 

monócitos, eosinófilos, basófilos via VLA-4 (Wang et al., 2007). Trabalhos 

evidenciam que VCAM-1 é essencial no recrutamento de células T no SNC 

durante a infecção crônica por T. gondii (Qila Sa et al., 2014). 

Além das moléculas de adesão mais conhecidas, tem também a molécula 

de adesão celular neural (NCAM), essencial para interação célula-célula e 

conhecida por desempenhar um papel crítico no desenvolvimento e plasticidade 

do sistema nervoso. Atualmente acredita-se que o sistema nervoso não seria um 

sítio imunológico privilegiado, mas sim, grande seletividade nas respostas 

imunológicas, evitando o comprometimento do tecido neuronal. Sabe-se que tipos 

celulares como a microglia e outras células perivasculares podem circular pelo 

sangue e cérebro para realizar vigilância de “rotina” (Loscher and Potschka 2005; 

Abbott, Ronnback et al., 2006; Feustel, Meissner et al., 2012; Williams, Holman et 

al., 2014). 

 A homeostase do SNC é essencial e vital para a função neuronal, por isto a 

passagem de moléculas através da BHE é restrita e fortemente regulada em 

comparação a outros tecidos. Ao nível de capilares, onde a troca de metabólitos 

ocorre na BHE, existe uma membrana basal que separa as células endoteliais e 

astrócitos onde a infiltração de leucócitos no parênquima cerebral ocorre durante 

os processos de inflamação. Essa membrana desempenha um papel importante 

na infiltração dos leucócitos pois contém laminina α4 que tem uma distribuição 

regular com controle na penetração, entretanto a α5 em contraste com α4 tem 

uma distribuição irregular. A penetração dos leucócitos através da membrana do 

parênquima cerebral onde contém a laminina α1 e α2 requer ativação focal das 

metaloproteaes (MMP) 2 e 9. Estas proteases clivam os receptores de 

distroglicanos que ancoram astrócitos. Sem ativação das MMPs, os leucócitos 

que tentam se infiltrar ficam retidos entre as membranas (Garg, Desai et al., 2008; 

Owens, Bechmann et al., 2008; Masocha and Kristensson 2012) 
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1.7.2 Vias de entrada de parasitas no SNC 

 

Embora os mecanismos de invasão de patógenos ainda sejam alvos de 

estudos, sugere-se que após sua chegada na corrente sanguinea ele possa 

penetrar a BHE por três vias: transcelular, carreado por células de defesa (cavalo 

de Tróia) ou paracelular. Além disso, o parasito pode conseguir também contornar 

a barreira sangue-cérebro e assim penetrar e se espalhar no SNC a partir dos 

tecidos circundantes, migrando dentro de nervos ou transportados dentro de 

axônios. No entanto, podem usar multiplas rotas, modulando o sistema 

imunológico e aumentando assim a sua infectividade e patogenicidade (Forrester 

et al., 2018). 

Dados na literatura sugerem que, grande parte dos parasitas invade o SNC 

através da migração de células infectadas, sendo importante elucidar quais as 

moléculas que são secretadas pelo parasita e hospedeiro que estimulam a 

atração e migração de células infectadas. Tem sido mostrado que alguns 

protozoários interagem com o receptor de quimiocina CCR5 estimulando a 

produção de óxido nítrico (NO), IL-12, IL-6 e TNF-α e consequentemente um 

maior recrutamento de macrófagos para o local da infecção, aumentando assim a 

interação parasita-leucócito (Masocha and Kristensson 2012). Estudos 

evidenciam forte participação do TNF-α na quebra da BHE e disfunções celulares 

importantes nesse sistema em eventos neuroinflamatórios transitórios de origem 

infecciosa ou não, interferindo na homeostase do SNC (Rochford et al., 2015) . 

A invasão de parasitas intracelulares e extracelulares no SNC pode resultar 

em consequências brandas, severas e até definitivas, representando assim uma 

ameaça significativa para o hospedeiro, principalmente aqueles com 

imunossupressão. Moléculas derivadas dos parasitas como proteases promovem 

sua penetração nas células através da interação com adressinas e também 

desempenham papel importante para a passagem pela BHE, contudo necessita 

de melhores estudos para a compreensão das vias e mecanismos de invasão nas 

neuroinfecções parasitárias (Chimelli, et al., 2011). 

 

 

 



38 

 

1.7.3 Partipação de metaloproteases na quebra da barreira hematoencefálica  

 

 As MMPs são descritas como uma família de endopeptidases, que são 

diretamente dependentes de zinco, com capacidade de clivar constituintes da 

matriz extracelular (ECM). Normalmente são encontradas na sua forma inativa, e 

trata-se de um grupo de proteínas que estão classificadas resumidamente de 

acordo com o substrato que degradam (Tabela 2) (Massova et al., 1998 

Rosemberg, 2002, Rojas etal., 2011)  

 

Tabela 2– Principais classes de metaloproteinases e respectivos substratos (adaptada de 

ROSEMBERG, 2002)  

Classes MMP Substrato 

I. Colagenases  Colagenase- 1 
(MMP-1) 
 
Estromelisina-1 
(MMP-3) 

Colágenos I, II, III, VII, III, X, agrecan, 
serpinas  

Colágenos IV, V, IX, X, fibronectina, 
elastina, laminina, agrecan, nidogênio, 
fibrilina, osteonectina  

II Estromelisinas Matrilisina 
(MMP-7)  

Gelatinase 
(MMP-2) 

 

Elastina, fibronectina, laminina, 
nidogênio, colágeno IV, tenascina, 
versicano  

Colágenos I, II, V, VII, X, fibronectina, 
tenascina, fibrilina, osteonectina  

III. Gelatinase Gelatinase 
(MMP-9)  

Colágenos IV, V, VII, X, XIV, elastina, 
fibrilina, osteonectina  

IV. Tipo-membrana MT1-MMP 
(MMP-14)  

Colágenos I, II, III, IV, laminina, 
agrecan, tenascina, nidogênio, 
fibrilina, fibrina  

 

 As MMPs possuem um organização estrutural, onde seu N-terminal 

apresenta um resíduo de cisteína que quela íons de zinco que estão presentes no 

seu centro catalítico, mantendo-as na sua forma inativa (pró-MMP-2 - 72kDa e pró 
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MMP-9- 92 kDa). Quando ocorre a quebra de ligação com a cisteína induz a 

ativação intermediária de tais proteases que é completada através da clivagem 

autocatalítica do pró-peptídeo, reduzindo assim seu peso molecular (MMP-2- 66 

kDa e MMP-9- 86 kDa) (Massova et al., 1988, Lepert et al., 2001, Young et al., 

2001). 

 As MMPs tem seus efeitos e função biológica controlados, são 

responsáveis pela hidrólise de seus componentes e controle de sinais promovidos 

pelas suas moléculas, regulando a proliferação, diferenciação e morte celular, 

regularizando assim a integridade estrutural da ECM. A regulação  dos efeitos das 

MMPs é de extrema importância, pois uma proteólise descontrolada pode 

promover um processo degenerativo em muitas condições patológicas, seja pelo 

excesso de degradação como pela falta de degradação dos componentes da 

ECM (Wright et al., 2010, Massova et al., 1988, Mandal et al., 2003). Esse 

controle é promovido basicamente pela regulação da transcrição de genes, 

ativação de pró-enzima e presença de inibidores específicos (TIMPs) (Wright et 

al., 2010). A ativação da expressão gênica das MMPs pode ocorrer através de 

estímulos de citocinas (IL-1,4,6 e TNF-α), espécies reativas de oxigênio (ROS), 

óxido nítrico (NO), fatores de crescimento e hormônios que ao se ligarem na 

superfície da célula, desencadeiam uma cascata de sinalização intracelular e 

promovendo assim a ativação dos fatores de transcrição. Por fim, o controle da 

atividade se dá pela interação de MMPs ativas com as TIMPs, sendo a reguladora 

da MMP-9 a TIMP-1 e TIMP2 regulando a MMP-2 através da ligação ao seu sítio 

catalítico (Rojas et al., 2011, Calendário et al., 2009, Rosemberg, 2002, Herzog et 

al., 2018). Trabalhos evidenciam e descrevem a ampla participação das MMPs, 

tanto em condições  fisiológicas como nas patológicas. Vem sendo amplamente 

relatada em estudos que associam o aumento da sua produção com lesões da 

BHE em diversos modelos experimentais de neuroinflamação, demonstrando 

principalmente que a MMP-9 facilita a entrada de patógenos através do aumento 

de permeabilidade dessa barreira (Wang et al., 2008, Cardoso et al., 2010). Como 

a ativação das MMPs são complexas e controladas, o desequilíbrio da ativação 

permite que substâncias circulem ao longo do parênquima cerebral, levando à 

infiltração de leucócitos e ativação intensa microglial desencadeando um 

desequilíbrio nas funções cerebrais (Cardoso et al., 2010, Candelario et al., 2009, 
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Boguszewska et al., 2019). A homeostase do SNC é essencial e vital para a 

função neuronal, por isto a passagem de moléculas através da BHE é restrita e 

fortemente regulada em comparação a outros tecidos. Ao nível de capilares onde 

a troca de metabólitos ocorre na BHE, existe uma membrana basal que separa as 

células endoteliais e astrócitos onde a infiltração de leucócitos no parênquima 

cerebral ocorre durante os processos de inflamação (Garg, Desai et al., 2008; 

Owens, Bechmann et al., 2008; Masocha and Kristensson 2012). 

 

1.7.4 Leishmaniose e o envolvimento com sistema nervoso central 

 

Casos como tripanossomíase, malária cerebral, toxoplasmose, doença de 

Chagas, são bem elucidados na literatura quanto ao seu envolvimento central 

(Chimelli 2011). Porém é importante investigar a Leishmaniose, devido a um 

grande número de relatos que apontam o SNC como região afetada por esta 

doença (Petersen and Greenlee 2011). Já foram relatadas manifestações 

neurológicas associadas à Leishmaniose na Índia, no Nepal, em Bangladesh e no 

Sudão, sendo que pacientes imunossuprimidos apresentam essas manifestações 

com mais frequência (Launois, Gumy et al., 2002). 

A infecção por Leishmania apresenta um amplo espectro de formas clínicas 

em humanos. Revisando a literatura iremos descrever sintomas neurológicos 

observados na área da Medicina e Medicina Veterinária, descritos em infecção 

por Leishmania spp, principalmente em áreas endêmicas da doença. 

Existem muitas informações clínicas de Leishmaniose em animais e em 

humanos que sugerem o envolvimento neurológico. Neste sentido, foram 

relatados casos de manifestações oculares associados em particular a LV. 

Anticorpos específicos para a Leishmania foram isolados no líquor de cães 

naturalmente infectados pela espécie Leishmania infantum, importante na (LV). 

Também foi encontrada no encéfalo e cerebelo de cães uma reação patológica do 

tipo esponjosa acompanhada de degeneração neuronal, pela mobilização de 

células gliais e por depósito de proteínas amilóides com a detecção de IgG 

específicas à Leishmania no plexo coroide, sugerindo uma falha na BHE, 

predispondo assim o SNC ao desenvolvimento de doenças relacionadas a essa 

estrutura (Garcia, et al.,1996; Nieto, et al.,1996). Adicionalmente, estudos relatam 
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que além do envolvimento do SNC, destaca-se a presença dos déficits parciais 

em nervos periféricos localizados na Leishmaniose Cutânea (Petersen and 

Greenlee, 2011). 

Alterações e envolvimento nervoso na Leishmaniose são descritas com 

maior incidência em locais onde a doença é endêmica, mais comumente 

encontrada em hospedeiros imunossuprimidos (Fernandez-Guerrero, Robles et 

al., 2004). A manifestação neurológica mais comum na Leishmaniose cutânea é a 

neuropatia periférica. Já foi evidenciado em dois pacientes, o envolvimento do 

nervo distal com infiltrado inflamatório constituído por linfócitos, células 

plasmáticas e macrófagos, onde formas amastigotas foram isoladas no interior da 

bainha perineural (Kubba, el-Hassan et al., 1987). Acredita-se que o envolvimento 

do SNC na Leishmaniose cutânea na maioria dos casos possa ocorrer através da 

extensão contínua da infecção a partir dos seios paranasais (Walker, Kublin et al., 

2006). Casos de envolvimento do nervo óptico foram descritos após o 

prolongamento da conjuntiva e sinusite com a invasão e erosão das estruturas 

ósseas adjacentes com alterações oftálmicas como uveíte seguida de glaucoma, 

com isolamentos de formas promastigotas na retina (Huna-Baron, Warren et al., 

2000) 

As manifestações neurológicas mais comuns são distúrbios neurológicos, 

confusão mental, meningite e neurite, perda de capacidade olfativa, que diminuem 

ou desaparecem após o início do tratamento anti-Leishmania (Vinuelas, et al., 

2001; Petersen and Greenlee 2011, Melo, Marcondes et al., 2009). Outros 

achados clínicos descritos são de comportamento atípico; agressão, fotofobia, 

hiperestesia e episódios de paralisia associados com necrose na massa cinzenta 

e vacuolização difusa na substância branca com gliose. Tanto em massa branca 

quanto cinzenta foram encontradas formas amastigotas no histopatológico 

(Petersen and Greenlee 2011). 

Recentemente foi descrito no Brasil um caso de envolvimento  neurológico 

em um paciente diagnosticado com LV. A criança apresentou tremor nas 

extremidades, hiperalgesia, queimação na região plantar e panturrilha. O 

diagnóstico foi confirmado após análise do aspirado de medula onde se isolou 

formas amastigotas do parasita. Exames de imagem revelaram redução do 

volume do encéfalo. Áreas como lobos frontais foram afetados, especialmente 
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lado direito, revelando atrofia cerebral na matéria branca e aumento do terceiro 

ventrículo (Figura 7). Outro estudo descreveu sensações de queimação e 

hiperalgesia e tremores, sintomas comuns de degeneração axonal, 

desmielinização e hiperpolarização neuronal causados pela presença do parasita, 

sugestões do porquê da sintomatologia clínica, fica evidente o envolvimento 

central e manifestações neurológicas na infecção por Leishmania spp (Martins, 

2010). 

Dentro do ciclo de transmissão, os cães se tornaram o principal 

reservatório da doença entre os hospedeiros naturais. O achado mais comum no 

SNC dos cães naturalmente infectados é a infiltração de células inflamatórias e 

relatos de formas amastigotas no plexo coróide e nas meninges (Garcia, et 

al.,1996; Nieto, et al.,1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Em (A): Ressonância magnética mostrando atrofia cerebral de substância branca e aumento do terceiro 

ventrículo. Em (B) Tomografia, mostrando redução difusa. (Fonte: Adaptado Martins et al., 2010). 

 

Estudos experimentais em camundongos da linhagem BALB/c, altamente 

susceptível a infecção, mostraram que a L. amazonensis é capaz de disseminar 

para o SNC. A análise histológica do parênquima cerebral dos animais a 8 meses 

após infecção, evidenciou infiltrado com predomínio de polimorfonucleares e a 

A B 
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presença de macrófagos parasitados. Além disto foi encontrado intensa necrose 

multifocal no parênquima cerebral destes animais (Abreu-Silva, Calabrese et al., 

2003). Nosso grupo descreveu a chegada do parasita no parênquima cerebral 

através  detecção do DNA do parasita 4 meses após infecção (Portes et al.,2016).  

 

1.8   TNF-α e caspases na homeostasia e em condições patológicas no SNC 

 

 As citocinas foram inicialmente identificadas como moléculas do sistema 

imunológico que coordenam as respostas do hospedeiro à infecção. 

Posteriormente foi demonstrado que elas também medeiam a sinalização entre 

células de outros tecidos, incluindo funções importantes no sistema nervoso, 

como na neurogênese, podendo ser liberadas por células neuronais ou gliais 

(Deverman 2009). A presença de citocinas e seus receptores têm sido 

demonstrados em vários tipos de células do SNC e suas respostas estão 

envolvidas em diferentes funções fisiológicas como na regulação neuroendócrina; 

como também em processos patológicos  (Bauerkerr e Patterson, 2007).  

 As citocinas foram classificadas, de acordo com uma divisão funcional, 

como pró-inflamatórias (resposta do tipo Th1, estimuladora) ou anti-inflamatórias 

(resposta do tipo Th2, inibitória), dependendo dos seus efeitos sobre o sistema 

imunológico (Mosmann et al., 1986). As citocinas pro-inflamatórias, como a IL-1β 

e o TNF-α, são consideradas neurotóxicas, enquanto moléculas anti-inflamatórias 

(IL-10 e IL-4) são classicamente consideradas como neuroprotetoras. Entretanto, 

essas respostas dependem da concentração dessas citocinas e das vias de 

sinalização ativadas (Ziebell; Morganti-Kossmann, 2010).  

 O TNF-α tem um papel importante na regulação da inflamação, mas 

também está envolvido em fenômenos do desenvolvimento como a diferenciação 

e morte celular. A sua forma precursora está presente como uma proteína de 

membrana de 26 kDa. Sua clivagem é realizada por uma metaloproteinase de 

matriz, a TACE (TNF-α convertase), liberando o peptídeo solúvel que tem 17 kDa 

(Clark, 2007). Outras metaloproteases, como a MMP-9, também podem estar 

envolvidas em sua clivagem, porém com menor especificidade (Mohan, et al., 

2002).  
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 Os membros da superfamília de receptores do TNF estão envolvidos na 

manutenção da homeostasia do sistema imunológico como também no 

funcionamento normal do sistema nervoso central  (Camara et al., 2013; Marin; 

Kipnis, 2013; Dempsey, 2003). Eles são responsáveis por ativar vias de 

sinalização que afetam a proliferação celular, sobrevivência, diferenciação, 

apoptose; bem como a defesa do hospedeiro.  

 Os receptores para o TNF alfa são: o receptor de TNF alfa do tipo I 

(TNFRI) e o receptor de TNF alfa do tipo II (TNFRII). O TNFRI tem na sua 

estrutura um domínio de morte (DD) na porção citoplasmática. A ativação desses 

receptores leva ao recrutamento de proteínas adaptadoras para esse domínio 

como o FADD (domínio de morte associado ao FAS) e o TRADD (domínio de 

morte associado ao TNFR) (Chinnaiyan et al.,1996; Kischkel, et al., 2000). Já o 

TNFRII contém um domínio de interação com a proteína TRAF (TIM) em sua 

porção citoplasmática. O recrutamento da TRAF ativa cascatas de sinalização 

como a do NFkB, JNK, p38, ERK e PI3K, estando envolvidos principalmente com 

respostas de proteção celular contra a apoptose (Figura 8) (Dempsey et al., 

2003).  

 O TNFRI é expresso em diferentes tipos celulares podendo ser ativado por 

ligação de TNF solúvel (solTNF) ou do TNF transmembranar (tmTNF), com 

preferência pelo solTNF. Já o TNFR2 é expresso principalmente por microglia e 

células endoteliais e é preferencialmente ativado por tmTNF (Mccoy and Tansey, 

2008). O TNF é importante durante a neurogênese do hipocampo. Estudos 

mostram que, progenitores na zona subgranular expressam tanto o TNF quanto 

seus receptores TNFR1 e TNFR2. O nocaute destes dois receptores 

diferencialmente afeta a neurogênese adulta, onde o TNFR1 parece atuar como 

um regulador negativo da neurogênese, pois a sua eliminação provocou um 

aumento do número de neurônios. Em contrapartida, a sinalização via TNFR2 

atuou como um regulador positivo pois houve uma queda na neurogênese após a 

sua exclusão (Marin and Kipnis, 2013). 
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Figura 8: Representação esquemática do mecanismo de ação de TNF-α  através dos dois diferentes receptores e seus 
respctivos fatores de transcrição. (Algayyar; Elsherbiny, 2013). 

 

A ativação induzida do TNFR-1 induz apoptose através do recrutamento de 

caspase. As caspases existem na célula em uma forma inativa (pró-caspase) e a 

clivagem produz sua ativação iniciando uma cascata proteolítica. Elas são 

funcionalmente divididas em 2 grupos: as caspases iniciadoras (caspases 2,8,9 e 

10) e as caspases executoras (caspases 3, 6 e 7). Existem duas vias principais de 

ativação das caspases para iniciar a apoptose. Na primeira, identificada como a 

rota 1 (Figura 9), é a via extrínseca. Nesta via, ligantes extracelulares, como por 

exemplo TNF-α, ativam receptores de morte, havendo então o recrutamento de 

proteínas adaptadoras como a FADD e a subsequente ativação da caspase 8 

(Taylor, et al., 2008). A segunda via de ativação de caspases, identificada como 

rota 2 ou mitocondrial, é a via intrínseca. Diversos estímulos que provocam 

estresse celular ou danos  ativam um ou mais membros da família de proteínas 
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BH3. Elas ativam a caspase-9 e, em seguida, propagam uma cascata proteolítica 

(Taylor, et al., 2008). 

Existe ainda uma terceira via que envolve a entrada de proteases 

(granzimas) na célula alvo que são liberados a partir dos linfócitos T citotóxicos 

(CTL) ou natural killer (NK). As granzimas clivam seus substratos, e uma 

sequência de ativação que inclui a liberação de citocromo c mitocondrial e que 

culmina na ativação das  caspases 3 e 7 para iniciar a apoptose. Evidências 

também sugerem que as caspases participam de outros eventos celulares, como 

a diferenciação, embora se conheça pouco ainda desta sinalização (Taylor, et al., 

2008). 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 : Vias de ativação de caspase. Ativação da caspase pela via extrínseca (rota 1) envolve a ativação de receptores 
de morte por ligantes extracelulares como o FasL ou fator de necrose tumoral-α (TNF). A ativação destes receptores 
provoca o recrutamento de proteínas adaptadoras, como a proteína de domínio de morte associada à Fas (FADD), que por 
sua vez liga à caspase-8, promovendo assim a sua ativação. A rota 2 relaciona-se à diversos estímulos que provocam 
estresse celular ativam as proteínas BH3 ativando a caspase-9. A  rota  3 envolve a entrega de protease para a célula alvo 
por meio de grânulos especializados, que são liberados a partir dos linfócitos T citotóxicos (CTL) ou natural killer (NK) 
essas possuem granzimas semelhante as caspases, que ativam  caspase-3 e -7 para iniciar a apoptose (Taylor, et al., 
2008).  
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1.9 Sistema Colinérgico anti-inflamatório 

 

O sistema colinérgico trata-se de um mecanismo de sinalização 

pertencente ao sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo tem por 

função o controle autonômico das funções vitais e primordiais do organismo 

como: sistema cardiorespiratório, vascular, sistema gastrointestinal, muscular e 

inclusive o sistema  imunológico na obtenção de adaptações homeostáticas, 

sejam condições de rotina ou condições de eventos patológicos causados por 

algum agente invasor, lesão, infecção e outros. Já se sabe que há uma ligação 

fornecida pelo sistema nervoso autônomo (SNA), nervos sensoriais e mediadores 

químicos, liberados pelos neurônios e células do sistema imunológico (Hoover, 

2017). O sistema nervoso, por meio de um reflexo anti-inflamatório do nervo vago, 

pode inibir a liberação de citocinas na periferia e, assim, prevenir a lesão tecidual 

e morte celular. A via de sinalização neural eferente é denominada via anti-

inflamatória colinérgica (Rosas-Ballina M, and Tracey, K. J. 2009). 

A acetilcolina (Ach) é um importante mediador químico colinérgico  

envolvido em diversos processos no SNC e SNA como memória, aprendizado, 

vasodilatação, contração de músculos, junção neuromuscular, dentre outros. 

Potenciais de ação induzem a liberação da ACh durante um impulso nervoso, 

favorecendo que esta possa se ligar a receptores específicos muscarínicos e 

nicotínicos expressos na membrana pré e pós-sináptica (Oliveira et al.,2009, 

Ventura et al., (2007). Os receptores muscarínicos (mAChr) são ligados a proteína 

G e pertencem a cinco tipos: M1, M2, M3, M4 e M5. (Oliveira et al., 2009, Ventura  

et al., 2007). Os receptores nicotínicos (RCN’s) pertencem à família de receptores 

ionotrópicos, sendo nos músculos constituídos por subunidades α, β, γ, δ e ε e no 

cérebro por subunidades α2-10 e β2-4. São descritos como um pentâmetro 

composto de cinco subunidades alfa (homomérica), no entanto nAChR também 

apresenta uma subunidade (heteromérica) composta por uma subunidade α e 

outra β (Figura 12) (Wiliking et al., 2016). Mesmo distribuídos em ambos os 

sistemas nervoso central e periférico, possuem diferentes localizações e funções 

na transmissão colinérgica  (Oliveira, 2009). 
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Figura 10 : Imagem representativa dos receptores colinérgicos. Em (A), receptores muscarinícos com seus domínios 

extracelular e intracelular, (B) receptores nicotinícos, em (C) subunidade homononerica, (D), subunidade heteromerica. 

 

 

 O receptor nAChRα7 é expresso em vários tipos de macrófagos, linfócitos 

células epiteliais do intestino, da pele e das vias respiratórias humanas. Este 

receptor apresenta várias funções celulares  como proliferação, diferenciação, 

organização do citoesqueleto, secreção, locomoção, entre outros e atuando na 

vasodilatação (Valentin et al., 2006, Li et al., 2016). A sinalização dos receptores 

tem como característica alta permeabilidade aos canais iônicos de cálcio. A 

ativação dos receptores nAChRα7 nos neurônios tem como função a modulação e 

liberação de neurotransmissores, induzindo impulsos excitatórios estando 

associado a plasticidade neuronal e sobrevivência celular. (Singh et al.,2000, Gotti 

et al.,2009). O sistema colinérgico também possui sinalizações em células não 

neuronais. Na via colinérgica anti-inflamatatória, a ativação dos receptores 

nAChRα7 em macrófagos e células dendríticas resulta na inibição de TNF-α e 

NFκB,  mediadores importantes na resposta inflamatória (Han & Hall, 2017, Li et 

al.,2016). Estudos mostram que  a resposta anti-inflamatória colinérgica ocorre 

pela estimulação do nervo vago e e que o bloqueio do nAChRα7 anula a 

capacidade anti-inflamatória do nervo vago (Li.S,Zhou et al.,2016).  
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1.9.1 Sistema colinérgico não neuronal 

 

Como mencionado, o sistema colinérgico também possui sinalizações em 

células não neuronais. O que difere de um sistema para o outro é a síntese, 

armazenamento e libertação da ACh. A acetilcolina derivada de linfócitos e outros 

tipos celulares como células endoteliais agem de forma autócrina ou parácrina 

modificando respostas imunológicas (Rosas-Ballina et al., 2009, Gotti et al., 

2009). 

No sistema não neuronal, a ACh é sintetizada por toda célula e liberada, 

não existindo compartimentos de armazenamento, porém, neste processo, sua 

eliminação é mais lenta, por conta da baixa atividade da AChE em células não 

neuronais (Oliveira, 2009). Por conta dessas inúmeras atribuições, foi sugerido 

que a ACh tem um papel fundamental na regulação da inflamação através da via 

colinérgica anti-inflamatória (Puerta, 2010) . 

Em uma resposta frente a um processo inflamatório, células da resposta 

inata são ativadas e o patógeno é reconhecido por sensores de superfície da 

célula imune, incluindo receptores toll-like (TLR’s) e receptores do tipo domínio de 

oligomerização de ligação de nucleotídeos (NLRs), responsáveis por formar 

complexos proteicos denominados inflamassomas que que regulam a maturação 

e liberação das citocinas. A partir desse reconhecimento, ocorre uma cascata de 

sinalização resultando no aumento da produção e liberação de citocinas pró-

inflamatórias como o TNF-α, IL-6, IL-12, induzindo o recrutamento de neutrófilos, 

monócitos e linfócitos (Valentin, 2012). 

O TNF-α  é secretado por macrófagos, linfócitos e monócitos e tem como 

efeito fisiológico o recrutamento e ativação de células de defesa para o local da 

infecção e tem sido descrito como um grande marcador no processo inflamatório. 

A produção desta citocina é regulada por sinais neurais através do nervo vago via 

ligação de acetilcolina no nAChRα7 na superfície dos macrofágos. Durante o 

processo inflamatório, quimiocinas, ROS (espécies reativas de oxigênio) e outras 

moléculas inflamatórias são sinalizadas para o processo de vasodilatação, 

recrutamento de neutrófilos, aumento da permeabilidade vascular e indução de 

proteínas envolvidas no processo agudo, como a proteína C-reativa (PCR) e 

moléculas de coagulação (Chen; Medzhitov,  2010). 
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A progressão pró-inflamatória é equilibrada pela liberação de citocinas 

como IL-4, IL-10, TGF-β (Fator de crescimento), dentre outras citocinas anti-

inflamatórias sendo esse evento temporário e após a resolução do processo, a 

homeostase é restaurada. No entanto a regulação da resposta imune inata pode 

resultar na liberação excessiva de citocinas pró-inflamatórias contínuas levando a 

processos inflamatórios crônicos (Li S. Zhou et al., 2016). 

A interação do SNAPS (sistema nervoso autônomo parassimpático) na 

inflamação, vem sendo estudado com mais afinco, para que se possa entender os 

mecanismos envolvidos nesse processo com maior clareza. Estudos evidenciam 

que, esse sistema adveio da descoberta que a estimulação de macrófagos com 

acetilcolina inibe a produção de várias citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-

6 e IL-18) (Chen; Medzhitov,  2010).  

A acetilcolina  promove suas ações através da estimulação dos recetores 

nicotínicos (nAChR) e muscarínicos (mAChRα7), mas é através da ação sobre   

subunidade α7 do receptor nicotínico da acetilcolina (nAChRα7) que o efeito 

antiinflamatório acontece. Assim, apenas essa subunidade gera uma resposta 

anti-inflamatória eficaz pois a estimulação de nAChR com outro tipo de 

subunidades ou a administração de agonistas muscarínicos periféricos não 

reduzem a resposta inflamatória e bloqueio do nAChRα7 anula a capacidade anti-

inflamatória (Rosas-Bellina., 2009). A estimulação de macrófagos com acetilcolina 

inibe a produção de várias citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-18) 

(Chen; Medzhitov,  2010).  

Embora existam diversas manifestações clínicas da Leishmaniose, o 

envolvimento do SNC não é devidamente descrito, assim disfunções neurológicas 

e comportamentais não são incluídas ou devidamente diagnosticadas nem 

estudadas. Devido a importante modulação das citocinas IFN-, IL-1, IL-6, IL-4, L-

10 e neurotrofinas BDNF e NGF no córtex pré-frontal de camundongos BALB/c 

infectados com Leishmania amazonensis. O início da detecção do parasita foi 

concomitante com aumento expressivo de TNF-α  concomitante (Portes et al., 

2016) e sugestivo da quebra da Barreira Hematoencefálica. Neste trabalho damos 

continuidade aos estudos, investigando a inflamação no córtex frontal e 

alterações comportamentais dos camundongos infectados com Leishmania 

amazonenses. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a neuroinflamação e microcirculação no cortéx pré-frontal e 

alterações de comportamento nos camundongos BALB/c em diferentes espaços 

temporais (2, 4 e 6 meses) após infecção com Leishmania amazonensis. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar nos camundongos BALB/c infectados por Leishmania 

amazonensis: 

 

• Níveis TNF-R1 e Caspase 3 no em córtex pré-frontal. 

• Ativação das metaloproteases MMP2 e MMP9 no córtex pré-frontal. 

• A Integridade da BHE. 

• O perfil de ativação de microglia/macrófagos através da IBA-1 em 

cortéx pré-frontal. 

• Níveis de CD11b (integrina), envolvido na resposta macrofágica em 

cortéx pré-frontal. 

• A expressão da subunidade alfa-7 do receptor nicotiníco de 

acetilcolina no cortéx pré-frontal. 

• As moléculas VCAM-1 e NCAM associadas com a migração de 

célular em córtex pré-frontal. 

• O rolamento e aderência de leucócitos na microcirculação em córtex 

pré-frontal. 

• As alterações celulares no parênquima cerebral total por colorações 

histológicas e presença do parasita em córtex pré-frontal. 

• O comportamento dos animais controle e infectado através de testes 

específicos. 

  



52 

 

3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

. 

3.1 Material 

 

Tabela 3 - Material utilizado para o desenvolvimento experimental. 

PRODUTO EMPRESA LOCALIZAÇÃO 

2-Mercaptoetanol Amersham Buckinghamshire, UK 

Anticorpo monoclonal de rato anti-CD11b. Abcam  Cambridge-USA 

Anticorpo policlonal de coelho anti- IBA1. Santa Cruz Califórnia- USA 

Anticorpo policlonal de coelho anti- Alfa7. Santa Cruz Texas-USA 

Anticorpo policlonal de coelho anti- TNFR1. Peprotech NJ, USA 

Anticorpo policlonal de coelho anti- Caspase-

3. 

Santa Cruz Texas-USA 

Anticorpo monoclonal de rato anti-CD106 

(VCAM). 

Pharmigen NJ, USA 

Anticorpo policlonal de cabra anti-C20 

(NCAM)- humano 

Santa Cruz Texas-USA 

Anticorpo policlonal de coelho anti-Leismania HiDef HRP CA, EUA 

Anticorpo anti-IgG de Coelho/peroxidade  Biotecnology Santa Cruz, USA 

Anticorpo monoclonal anti- beta-actina/ 

peroxidase 

Biotecnology  Santa Cruz -USA 

Anticorpo anti-IgG de camundongo. Biotecnology Santa Cruz, USA 

BSA Biotecnology Santa Cruz, USA 

Cromassie Blue Vetec RJ, Brazil 

Estreptomicina Sigma MO, USA 

High Pure PCR Template Preparation Kit Roche USA 

Glicerol Vetec RJ, Brazil 
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Glicina Queel SP, Brazil 

Luminata Millipore MA, USA 

Membrana de PDVF Biotecnology Santa Cruz, USA 

Metanol J. T Baker NJ, USA 

NaCl Sigma MO, USA 

Leite em pó – Desnatado Elege SP, Brazil 

Padrão de Peso Molecular Invitrogen Carlsbad, USA 

Penicilina G Sigma  MO, USA 

SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) USB NJ, USA 

Soro Fetal Bovino Gibco MD, USA 

Schneider Sigma Louis, USA 

Temed Invitrogen Carlsbad, USA 

Tween 20 Vetc RJ, Brazil 

Tris Sigma MO, USA 

Xilazina e Cetamina Syntec Santana de Parnaíba - 

SP 

Formamidina Life 

Technologies 

California- USA 

 

 

3.2   Animais  

Camundongos da linhagem isogênica BALB/c, machos com 2 meses de 

idade, foram obtidos do Núcleo de Animais de Laboratório da Universidade 

Federal Fluminense (NAL/UFF). Os animais foram mantidos durante a fase de 

experimentação no Infectório do Departamento de Imunobiologia da UFF. Animais 

foram alojados em gaiolas microisoladoras (Figura 13 B e C) com no máximo 5 

animais por caixa em ambiente refrigerado (20ºC) e aclimatado com ciclo de 
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iluminação 12:12 horas, sem luz diurna, para trabalhar com o mais próximo de 

sua fisiologia natural e habitat natural.  

Todos os nossos procedimentos envolvendo animais foram realizados 

seguindo as normas do Comitê de Ética da Sociedade de Neurociências e do 

Comitê de Ética em Pesquisa Experimental da Universidade Federal Fluminense 

número (CEUA/UFF 520/2016). 

 

3.3  Manutenção do parasita in vivo 

 

As formas promastigotas de Leishmania amazonensis (cepa 

MHOM/BR/77LTB0016) foram obtidas da Fundação Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ- 

RJ. Para a manutenção in vivo, as promastigotas foram inoculadas no MPD 

(membro pélvico direito) pela via subcutânea em coxim plantar de camundongos 

BALB/c. 

 

3.3.1 Cultivo in vitro das formas promastigotas 

 

Formas amastigotas dos parasitos foram isoladas por dissociação  do linfonodo 

poplíteo de camundongos BALB/c. Após três dias de cultivo, as formas amastigotas 

diferenciaram-se em formas promastigotas e foram cultivadas a 26oC em estufa 

incubadora de BOD (demanda bioquímica de oxigênio), com passagens semanais em 

meio Schneider enriquecido com 10% a 20% (v/v) de soro albumina bovino inativado, 

acrescido de 100 U/mL de Penicilina G potássica e 100 µg/mL de estreptomicina. 

 

3.3.2 Infecção Experimental 

 

A infecção dos camundongos foi realizada utilizando as formas 

promastigotas obtidas in vitro. Rapidamente, os parasitos em cultura de fase 

estacionária foram centrifugados por 15 minutos à 2000rpm. A seguir o pellet foi 

ressuspendido em 2 ml de PBS estéril e novamente centrifugado. Após a 

contagem das formas promastigotas em câmara de Neubauer, o inóculo foi 

preparado nas concentrações de 106 parasitos a cada 30 μL (microlitros). Cada 

animal recebeu 30μL através da aplicação com seringa e agulha estéril no MPD 
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pela via subcutânea em coxim plantar por ser um método de infecção padrão e de 

fácil acompanhamento da evolução da lesão.  

 

3.4 Delineamento Experimental  

 

Foram realizados 3 grupos (n=3) de infecção e eutanasiados após 2, 4 e 6 

meses de infecção, além de um grupo controle (sem infecção). Apenas para o 

ensaio de avaliação comportamental, utiizou-se um n de 10 animais. 

 

3.5 Extração do encéfalo e preparação das amostras 

 

Todo procedimento de extração foi realizado em fluxo laminar com o uso de 

material estéril e em condições assépticas. Após a obtenção do encéfalo com 

todas suas estruturas íntegras, procedeu-se com a extração de 80 mg de córtex 

pré-frontal, (Figura 11 A), destinada a preparação da amostra para técnica de 

Western Blot e Zimografia. Após a extração do encéfalo, a porção de 80mg de 

córtex foi dissociada no Homogeneizador Dounce (Wheaton ®), em 1200 

microlitros de tampão de extração (SDS 0,3g em 10 ml de água Milli-Q, 1ml de 

glicerol, 0,1ml de 2-mercaptoetanol e 1,25 ml de Tris (0,5M pH 6,8) em baixa 

temperatura. Em seguida a amostra foi acondicionada em eppendorf estéril e 

centrifugada à 2000 RPM durante 15 minutos á 4ºC, remoção do sobrenadante e 

transferido para um novo eppendorf. As amostras foram identificadas e 

armazenadas a -70ºC. Para a histopatologia cérebros inteiros foram extraidos e 

fixados em paraformaldeído 4% tamponado – pH 7,2 e posteriormente incluídos 

em parafina para preparação dos blocos e realização dos cortes e preparação das 

lâminas. 
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Figura 11: (A) Encéfalo de camundongo BALB/c com ausência do bulbo 

olfatório, aevidenciando a porção extraída (córtex pré-frontal). Fonte: Arquivo 

pessoal 

 

 
 

3.6 HISTOPATOLOGIA  E IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

 Após cortes histológicos (espessura de 5 μm) foram montados em lâminas 

não silanizadas para histopatologia e em lâminas silanizadas para 

imunohistoquímica. Para histopatologia, as secções seriadas obtidas foram 

coradas com hematoxilina-eosina (HE) (Carson e Hladick, 2009). 

 Para imuno-histoquímica, as secções seriadas foram desparafinizadas em 

xileno e reidratadas em concentrações decrescentes de etanol. A peroxidase 

endógena foi bloqueada por imersão das seções em peróxido de hidrogênio a 

30% e metanol (45 mL de peróxido de hidrogênio e 55 mL de metanol) por 40 min 

em temperatura ambiente. A recuperação antigênica foi realizada em tampão 

citrato de sódio, pH 6,0, a 65°C por 30 min em banho-maria. Para o bloqueio da 

ligação proteica não específica, as secções  foram incubadas no Bloco Lab 

VisionTM Ultra V (Thermo Fisher Scientific, Cheshire, Reino Unido) durante 10 

min temperatura ambiente. Em seguida, as secções foram incubadas durante a 
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noite a 4°C com soro policlonal de coelho anti-Leishmania diluído a 1:500. 

Utilizou-se um sistema de detecção baseado em polímero (Sistema de 

Polimerização HiDef Detection HRPTM, Cell Marque, Rocklin, CA, EUA) para a 

detecção de formas amastigotas de Leishmania spp. de acordo com as 

recomendações do fabricante. Secções histológicas de tecidos intensamente 

parasitados com formas amastigotas de Leishmania foram incubadas com soro 

homólogo não imune como controle negativo e com soro policlonal de coelho anti-

Leishmania como controle positivo (Boechat et al., 2016) 

 

3.7 TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

 Após a extração das amostras, os cérebros foram fixados em solução de 

formalina a 10% durante 12 horas e incorporado no paraplast (Sigma, St. Louis, 

Missouri, EUA). Cortes sagitais (5 μm) foram montados em lâminas revestidas 

com silane (Sigma, St. Louis, Missouri, EUA). Os cortes foram bloqueados com 

fosfato tamponado e solução salina (PBS) pH 7,4 contendo 3% de BSA e 1% de 

Triton X-100 durante 40 min a 20 ° C.  

 A recuperação antigênica foi realizada por mediação de calor em citrato. A 

imunomarcação foi realizada pela incubação com anticorpo monoclonal anti-IBA1 

(também conhecida por molécula adaptadora de ligação de cálcio ionizado) (clone 

1022-5) da Santa Cruz Biotechnology (Califórnia, EUA) diluído 1/150 em PBS (pH 

7,4) e, em seguida, incubação a 4 ° C em uma câmara úmida durante 12 horas. 

Depois de lavar com PBS, os cortes foram ainda incubados por 60 min com anti-

Ig de coelho/Alexa 488 (Molecular Probe, Oregon, USA). Iba1 é descrita como 

uma proteína específica de microglia/macrófago-específicos de ligação de cálcio, 

participando dos processos de fagocitose em micróglia ativada (Ohsawa et 

al.,2004). As imagens foram obtidas através do microscópio Leica ® de 

fluorescência. 
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3.8 MICROSCOPIA INTRAVITAL CEREBRAL COM EPI-ILUMINAÇÃO E 

FLUORESCÊNCIA 

 

 A microscopia intravital foi realizada para visualização da microcirculação, 

rolamento e aderência leucocitária in vivo (Araújo et al., 2012, Carvalho-Tavares 

et al., 2000). Para acessar a microcirculação cerebral, cada camundongo foi 

anestesiado e sedado nas respectivas doses pela via intraperitonial com Xilazina 

(6mg/kg) e Cetamina (90mg/kg) e posteriormente fixado em um quadro 

estereotáxico.Uma janela (circular) craniana foi aberta sobre o osso parietal 

esquerdo (1 a 5 mm lateral), entre as suturas coronais, utilizando uma broca de 

alta velocidade, promovendo o rebatimento do fragmento ósseo e expondo a 

superfície microvascular do cérebro. Após a administração intravenosa de 0,1 mL 

de dextran marcado com isotiocianato de fluoresceína a 2% (FITC) (peso 

molecular 150.000; Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA), os capilares do 

cérebro foram observados com epi-iluminação em 460-490nm usando um filtro de 

emissão de 520 nm. As imagens foram adquiridas com a ocular 10x e a objetiva 

10x no microscópio Zeiss, modelo AXIO SCOPE A1, Obercochen, Alemanha). As 

imagens da microcirculação foram adquiridas através do software Zen blue (Zeiss, 

Obercochen, Alemanha) por 1 min/campo. Apenas os capilares continuamente 

perfundidos foram contados. Para marcar os leucócitos circulantes, injetou-se 0,3 

mg/kg de rodamina 6G por via intravenosa. Leucócitos fluorescentes foram 

visualizados por microscopia intravital em vênulas pós-capilares através de epi-

iluminação a 510-550 nm usando um filtro de emissão de 590 nm (Carvalho-

Tavares et al., 2000, Estato et al., 2017). A interação leucócito-endotelial foi 

avaliada pela contagem do número de leucócitos aderidos à parede venular (100 

µm de comprimento) ao longo de 60s e foi expressa como o número de 

células/min/100 µm. O rolamento de leucócitos foi definido como o movimento dos 

glóbulos brancos no vaso a uma velocidade inferior à dos glóbulos vermelhos em 

circulação e é expresso como o número de células/min. Esses parâmetros foram 

determinados em vênulas na superfície do cérebro com diâmetros variando de 50 

a 120 μm (Estato et al., 2017) em 4 animais controles e 4 animais após 6 meses 

de infecção.  
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3.9 WESTERN BLOT 

 

 Primeiramene foi realizada a eletroforese em gel poliacrilamida 12,5% 

(GIBCO, EUA) utilizando 60μg de proteína por poço. A corrida foi realizada com 

corrente constante de 10mA, por 90 min utilizando padrão de peso molecular 

(Invitrogen). Em seguida as proteínas foram transferidas para membrana de 

PVDF (Amersham Biosciences, RU) com voltagem constante de 10V por 30 min 

no sistema de transferência SemiDry (Modelo 170-3940 BioRad®). A membrana 

de PDVF foi previamente incubada por 1 minuto em metanol e transferida para 

uma cuba contendo tampão de transferência (glicina, Tris base, SDS 10% e 20% 

metanol) por 15 minutos para equilíbrio do pH. Para bloqueio a membrana foi 

incubada com 3% de leite desnatado em TBST (tampão Tris pH7,6 com  + 0, 1% 

Tween 20) em temperatura ambiente sob agitação por 2h. Após lavagem 3x com 

TBS (1% de BSA e 0,1% de Tween), as membranas foram incubadas com os 

anticorpos primários específicos para: subunidade Alfa-7 (1:1500), Caspase-3 

(1:700),  CD11 (1:4000),  Iba1 (1:1500), NCAM (1:750), VCAM-1 (1:750), TNFR-

1(1:750) e β-Actina (1:1250) em TBS (1% de BSA e 0,1% tween) por 18 horas. A 

seguir foram novamente lavadas 3x por 10 min e incubadas por 1 hora com 

anticorpo secundário apropriado ligado a peroxisase (HRP), de acordo com a 

origem do anticorpo primário anti-Ig de coelho (1: 20000), anti-Ig de cabra 

(1:40000) e anti-Ig de rato (1:20000). As membranas foram lavadas três vezes, 

por 10 min para posterior revelação. Para controle de carregamento foi utilizada a 

marcação com a anti beta-actina/HRP para as amostras. A quimioluminescência 

foi evidenciada com ECL™ Prime (GE Healthcare LifeScience Biosciences, RU) 

ou Luminata e as bandas analisadas em fotodocumentador L-pix (Loccus 

Biotecnologia) com exposição de 7 min. A análise das bandas foi realizada no 

programa IMAGE J® (NIH, EUA). 
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3.10 ZIMOGRAFIA 

 

A zimografia foi executada de acordo com protocolo previamente descrito 

(Heussen e Dowdle, 1980) em gel de poliacrilamida SDS-PAGE a 7,5% contendo 

gelatina do tipo A de pele suína (Sigma Chem. Co, St. Louis, Mo. USA) na 

concentração de 2 mg/mL e os géis de entrada poliacrilamida 5% (v/v). As 

amostras contendo 60µg de proteína foram aplicadas nos géis e a eletroforese foi 

realizada a 60 V por 20 minutos, tempo necessário para que as amostras 

cheguem ao início do gel de separação. Em seguida foi ajustada a voltagem para 

97V, por um tempo médio de 60 minutos (Power Pac 200 – Bio-Rad, EUA). Os 

géis foram lavados duas vezes em Tris com 2,5% Triton X-100 para total remoção 

do SDS, seguido de incubação a 37oC em tampão de incubação (10 mM Tris–HCl 

buffer, pH 7.5, 5 mM CaCl2, ZnCl2 1μM) por 24 horas. As metaloproteases são 

secretadas na forma latente e necessitam da clivagem do peptídio da região NH2 

terminal para ativação. O SDS (duodecil sulfato de sódio) é o agente responsável 

pela ativação das metaloproteases mesmo na forma inativa sem clivagem 

proteolítica (Talhouk et al., 1991). Os géis foram corados com Coomassie blue 

R250 (Sigma Chem. Co, USA) e descorados em solução descorante contendo 

50% metanol, 10% ácido acético e 40% qsp de H2O. A atividade da gelatinase foi 

visualizada por bandas não marcadas em um fundo azul representando áreas de 

proteólise no substrato de proteína. A análise semi-quantitativa foi feita usando o 

programa de análise de imagem (L-Pix Chemi- Loccus Biotechnology, USA). 

 

3.11 TÉCNICA E UTILIZAÇÃO DA INOCULAÇÃO DE AZUL DE EVANS 

 

 O corante azul de Evans é amplamente usado para pesquisar aumento de 

extravasamento vascular, incluindo o rompimento da barreira hematoencefálica. 

 Ao final de cada tempo de infecção como descrito no delineamento 

experimental, os animais foram anestesiados e sedados nas respectivas doses 

pela via intraperitonial com Xilazina (Syntec, 6mg/kg) e Cetamina (Syntec, 

90mg/kg) e receberam 30 uL do corante azul de Evans (Sigma) a 2%, diluído em 

PBS, por via intraperitoneal. Após 24 horas da inoculação do corante, os animais 

foram eutanasiados por deslocamento cervical após serem previamente 
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anestesiados e em seguida tiveram seus cérebros removidos. Os cérebros foram 

armazenados em tubos Falcon contendo 3 mL de formamida (Sigma) e foram 

mantidos por 48h na estufa a 37ºC.  A seguir foi medida a aborsorbância em 620 

nm das amostras (duplicatas) utilizando espectrofotômetro (Thermo Plate, TP-

READER). Para quantificação do azul de Evans nas amostras testadas, foi 

realizada uma curva padrão com diferentes diluições: 1:64, 1:128, 1:156, 1:156, 

1:512, 1:1124,1:2248, 1:4896 em (figura 15 E) colunas 1 e 2 de A à H em 

duplicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Em (A), camundongo infectado após 48 horas da inoculação de Azul de Evans, e em (B) camundongo controle. 

Em (C), cérebros acondicionados em tubo Falcon, e em (D) figura representativa evidenciando à esquerda animal infectado 

e à direita controle. (E) Distribuição das amostra na placa de 96 poços (A-H: 1-2., diluição seriada em duplicata do azul de 

Evans.  A-F:3-4., duplicatas de formamida. Em A-B: 5-6-7., duplicatas animais 2 meses de infecção, A-B:8-9-10 animais 

controle. Em C-D:5-6-7., duplicatas animais 4 meses de infecção, C-D: 8-9-10 animais controle. Em E-F:5-6-7., duplicatas 

animais 6 meses de infecção, E-F:8-9-10 animais controle. Utilizado para o experimento um n de 3 animais por tempo de 

infecção. Fonte : Arquivo pessoal 
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3.12 TESTES COMPORTAMENTAIS  

  

3.12.1 Teste do Campo Aberto 

 

 A atividade motora dos camundongos foi avaliada no teste de campo 

aberto em distintos tempo de infecção. O camundongo foi colocado durante 5 min 

em uma arena de campo aberto de madeira coberta com fórmica impermeável (50 

cm2) e rodeado por paredes com 60 cm de altura. A arena foi dividida em 25 

quadrados (10 × 10 cm) por linhas pintadas no chão. Cada camundongo foi 

colocado no centro do campo aberto e a frequência de cruzamento das linhas 

com as quatro patas determinou sua locomoção. O teste foi realizado em baixa 

presença de luminosidade e de intensidade sonora.     

 Todos os animais durante o experimento foram gravados com uma câmera 

de vídeo posicionada acima do aparelho e monitorado em uma sala adjacente. 

Todos os aparelhos foram limpos com solução de etanol a 20% e secos com 

papel toalha entre um camundongo e outro. 

 

3.12.2 Teste de labirinto em cruz elevado 

 

 Esse teste é amplamente utilizado para avaliar comportamentos 

semelhantes à ansiedade em ratos (Lister, 1987). O aparelho foi feito de madeira 

coberta com fórmica impermeável. É composto de dois braços abertos, cada um 

(18 cm de comprimento × 6 cm de largura) cruzados por dois braços fechados 

com paredes de 6 cm de altura, sendo esse aparelho elevado 60 cm do solo. 

Cada camundongo foi individualmente colocado na área central do labirinto de 

frente para um braço fechado e observado por 5 min. O número de entradas 

(definido pela veiculação das quatro patas em um braço) e o tempo gasto para 

sair dos braços fechados foram registrados. A porcentagem de entradas de 

braços abertos e tempo foram calculados pelo número de entradas de braços 

abertos dividido por o número total de entradas de braço. O número de entradas 

de braço fechado foi usado como uma medida da atividade locomotora.  

 Assim como o teste anterior, este também foi realizado na presença de 

baixa luminosidade, baixa intensidade sonora e não no mesmo dia que o anterior. 
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Foram gravados e o aparelho sempre limpo com uma solução de etanol a 20% e 

depois foram secos com uma toalha de papel entre a troca dos camundongos. 

 

3.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS  

 

 Utilizamos o teste de análise de variância ANOVA oneway, seguido do pós-

teste de comparações múltiplas Newman-Keuls ou análise pelo Teste t. As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando  p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

4. RESULTADOS 
 
 
 Dados anteriormente publicados pelo nossso grupo, mostram que, aos 2 

e 4 meses pós-infecção, camundongos infectados mostram uma diminuição nas 

citocinas IFN-, IL-1, IL-6, IL-4, IL-10 e neurotrofinas BDNF e NGF no córtex pré-

frontal. O DNA do parasita foi encontrado no cérebro de todos os animais em 4 

meses após a infecção, quando os níveis de TNF-α apresentava aumentado no 

córtex pré-frontal. No entanto, o TNF-α retornou aos níveis normais aos 6 meses 

pós-infecção, sugerindo um mecanismo neuroprotetor  (Portes et al., 2016). 

 
 

4.1 NÍVEIS DOS RECEPTOR TNF-R1 EM CÓRTEX PRÉ-FRONTAL 

 

 iniciamos nossos experimentos avaliando os níveis do receptor TNF-R1 

aos 2, 4 e 6 meses após a infecção. Na Figura 13-A podemos observar que aos 

dois meses de infecção, os animais apresentaram uma redução de 61,6% nos 

níveis de TNFR1 em relação ao grupo controle. Entretando, aos 4 meses após 

infecção podemos observar um aumento de 195,9 % dos níveis do receptor em 

relação ao controle (Figura 13-B). Esse resultado acompanha o aumento dos 

níveis de TNF-α descritos pelo nosso grupo no mesmo tempo de infecção (Portes 

et al., 2016). 

 Após a obtenção dos resultados durante 2 e 4 meses de infecção, 

avaliamos as amostra de 6 meses e observamos que os níveis do receptor estão 

menos aumentados (42,9%) em relação ao controle, mas se mantêm elevados 

(Figura 13-C). 
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Figura 13 : Níveis de TNF-R1 em amostra de córtex pré-frontal de camundongos BALB/c infectados com 1x106 formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis. Valores obtidos em unidades arbitrárias e apresentados em % do controle com a média ± o erro padrão da média 

(n=3). Imagem obtida por revelação no aparelho L-Pix Chemi- Loccus Biotecnologia®.  A: 2 meses de infecção, B: 4 meses de infecção e C: 

6 meses de infecção, onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 0,0001).  
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4.2 NÍVEIS DA PROTEÍNA CASPASE-3 NO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL  

  

 Aos 2 meses de infecção evidenciamos uma diminuição de 30,7% (Figura 

14-A) nos níveis da caspase-3 nos animais infectados em relação ao grupo 

controle. Aos 4 meses de infecção observamos um aumento de 89,7% (Figura 14-

B), nos níveis dessa proteína em relação ao controle. Ao analisarmos os níveis 

aos 6 meses de infecção, observamos que os níveis de caspase 3 continuaram 

aumentados (23,4%) em relação ao controle (Figura 14-C). Detectamos que em 

todos o pontos de infecção estudados os níveis de caspase-3 acompanharam os 

resultados obtidos do TNFR1. As caspases são responsáveis pela clivagem 

proteolítica de vários tipos celulares, promovendo a morte e controle do ciclo 

celular. Essa relação entre os resultados da caspase-3 e TNFR1 sugere  uma 

possível ativação da via extrínseca de morte celular, o que será discutido 

posteriormente. 
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Figura 14 : Níveis da proteína Caspase -3 em amostra de córtex pré-frontal de camundongos BALB/c infectados com 1x106  formas 

promastigotas de Leishmania amazonensis. Valores obtidos em unidades arbitrárias e apresentados em % do controle com a média ± o erro 

padrão (n=3). Imagem obtida por revelação no aparelho L-Pix Chemi- Loccus Biotecnologia® por imunodetecção representativa dos níveis.  

A: 2 meses de infecção, B: 4 meses de infecção e C: 6 meses de infecção, onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 0,0001). 
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4.3 NÍVEIS DAS METALOPROTEINASES  MMP2 E MMP9 NO CÓRTEX PRÉ-
FRONTAL  
 
 
 Ao analisarmos os níveis da MMP9 nos diferentes tempos de infecção,  

vemos que os animais controle não expressam atividade ao longo do tempo. 

Nossos resultados evidenciam uma atividade de apenas 3% aos 2 meses de 

infecção (Figura 15- A e B). Observamos que essa atividade se intensifica aos 4 

meses, aonde os níveis chegam a um aumento de 224% em relação aos 2 

primeiros meses. Entretanto, aos 6 meses de infecção, observamos que essa 

atividade sofre uma diminuição em relação ao tempo anterior, mas ainda se 

mantém elevada apresentando um aumento de 155% em relação aos dois 

primeiros meses de infecção (Figura 15- A e B). Nos animais controle não foi 

encontrada ativação de MMP9,  apenas a atividade de MMP2 (Figura 15-A). 
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Fígura 15: Níveis das metaloproteinases MMP-2 e MMP-9 nas amostras de córtex pré-frontal de camundongos BALB/c, infectados com 
1x106  formas promastigotas de Leishmania amazonensis. Em A, imagem do gel em escala de preto e branco, evidenciando as bandas das 
MMP-9 e MMP-2 nos diferentes tempos de infecção – (I) para animais infectados e (C) controles. Em B, gráfico evidenciando os valores  
obtidos em unidades arbitrárias e apresentados em (% do controle) com a média ± o erro padrão da média (n=3). Imagem obtida por 
revelação no aparelho L-Pix Chemi- Loccus Biotecnologia®  por imunodetecção representativa dos níveis aos A: 2 meses de infecção, B: 4 
meses de infecção e C: 6 meses de infecção, onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 0,0001) 
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4.4 NÍVEIS DE AZUL DE EVANS EM CÓRTEX TOTAL  

 

Nos animais do grupo controle não detectamos o corante azul de Evans do 

extrato do cérebro  (Figura 16). No entanto é possível observar que após  4 

meses de infecção foi detectada uma concentração de 0,2 ng/µL de azul de 

Evans nos extratos do PFC dos animais infectados e já aos 6 meses de infecção 

uma concentração de 40,81 ng/µL (Figura 16). Esses resultados evidenciam um 

processo de extravasamento vascular no parênquima cerebral, sugerindo assim 

uma maior permeabilidade não seletiva da BHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Integridade da barreira hematoencefálica nos camundongos BALB/c infectados com 1x106  formas promastigotas de Leishmania 
amazonensis. A absorbância do sobrenadante de cada amostra foi obtida por meio do espectrofotômetro (Thermo Plate, TP-READER) a 620 
nm e calculada a concentração de azul de Evans no extrato de cérebro utilizando uma curva com diluição seriada  de uma solução de azul 
de Evans. Os valores foram expressos como média (n=3) e o erro padrão, sendo cada amostra realizada em triplicata.(***p< 0,0001). 
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4.5 ATIVAÇAO DE MICROGLIA  EM CÓRTEX PRÉ-FRONTAL DE 

CAMUNDONGOS BALB/C  

 

Desde que a microglia está envolvida na maioria dos processos 

neuroinflamatórios, nós analisamos a expressão de IBA-1, um marcador 

associado a ativação de macrófagos/microglia. IBA-1 é por macrófagos e 

microglia, mas não é encontrada emr neutrófilos (Hoogland et al., 2015; Jeong et 

al., 2013).  

 

4.5.1 DETECÇÃO DOS NÍVEIS DA PROTEINA IBA-1 EM CÓRTEX PRÉ-

FRONTAL DE CAMUNDONGOS BALB/C POR WESTERN BLOT 

 

A análise quantitativa da marcação pelo anticorpo anti-IBA-1 por western blot 

mostrou que  aos 2 meses de infecção, o extrato de córtex pré-frontal não 

apresentou diferença entre o grupo infectado e controle. Aos 4 meses de infecção 

(Figura 17-B), foi observado um aumento  de 50,8% do gurpo infectado para o 

grupo controle, atingindo ao 6 meses de infecçaõ um aos  6 meses um aumento 

de 116% (Figura 17-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Figura 17 : Níveis da proteína IBA-1 em amostra de córtex pré-frontal de camundongos BALB/c infectados com 1x106  formas promastigotas 
de Leishmania amazonensis. Imagem obtida por revelação no aparelho L-Pix Chemi- Loccus Biotecnologia® por imunodetecção 
representativa dos níveis A: 2 meses de infecção, B: 4 meses de infecção e C: 6 meses de infecção, onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 

0,0001). 
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4.5.2 DETECÇÃO DOS NÍVEIS DA PROTEINA IBA-1 EM CÓRTEX PRÉ-
FRONTAL DE CAMUNDONGOS BALB/C POR IMUNO-HISTOQUÍMICA  
 
 Na análise por imunofluorescência do PFC não evidenciamos marcação 

para IBA-1 aos 2 meses de infecção (Figura 18-A). Entretanto, o PFC dos 

camundongos infectados apresentou uma expressão suave  de IBA-1 aos 4 

meses de infecção (Figura 18-E), e intensa marcação aos 6 meses pós-infecção 

(Figura 18-F). Não foi encontrada marcação para IBA-1 no PFC dos 

camundongos controles em nenhum dos tempos analisados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18: Camundongos BALB/c, infectados com 1x106  formas promastigotas de Leishmania 
amazonensis apresentaram aumento de IBA-1  no PFC (córtex pré frontal). Imunomarcação para 
IBA-1 em PFC do controle (A – C) e infectado (D – F) em 2 (A, D), 4 (B, E) e 6 (C, F) meses pós-
infecção. Em F é mostrado uma amplificação da marcação de IBA-1 (verde) e DAPI (azul) .M = 
meses após a infecção. (Portes el al., 2016) 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLE INFECTADO 
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4.6 NÍVEIS DE CD11b (INTEGRINA) NO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL DE 

CAMUNDONGOS BALB/C 

 

 Dando sequência as nossas investigações, analisamos os níveis de CD11, 

visando complementar e reforçar os resultados para IBA-1. Após  2 meses de 

infecção, o grupo infectado apresentou os mesmos níveis do grupo controle 

(Figura 19-A). Aos 4 meses de infecção encontramos um aumento de 32,5% no 

grupo dos animais infectados em relação ao seu controle nesse mesmo tempo 

(Figura 19-B). Entretanto, aos 6 meses de infecção esse aumento se torna ainda 

mais significativo,  revelando uma taxa de 83% em relação ao ao grupo controle 

(Figura 19-C). 

 

  

 

 

 



75 

 

Figura 19: Níveis de CD11 (Integrina) em amostra de córtex pré-frontal de camundongos BALB/c, infectados com 1x106  formas 

promastigotas de Leishmania amazonensis. Valores obtidos em unidades arbitrárias e apresentados em (% do controle) com a média ± o 

erro padrão da média (n=3). Imagem obtida por revelação no aparelho L-Pix Chemi- Loccus Biotecnologia® por imunodetecção 

representativa dos níveis A: 2 meses de infecção, B: 4 meses de infecção e C: 6 meses de infecção, onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 

0,0001) 
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4.7 NÍVEIS DO RECEPTOR nAChRα7- NO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL DE 

CAMUNDONGOS BALB/C 

 

 A literatura descreve que a ativação receptor nAChRα7 nos neurônios tem 

inúmeras funções, mas recebem uma grande importância quando é estimulado 

em macrófagos, resultando na inibição de TNF-α e NFκB,  mediadores 

importantes na resposta inflamatória mediada por agentes patogênicos (Jonge et 

al., 2005). 

 Tendo em vista termos encontrado níveis aumentados de CD11 e IBA-1 

com um controle dos níveis de TNF-α e TNFR1 aos 6 meses de infecção, 

buscamos investigar os níveis da subunidade α7 do receptor de acetilcolina nos 

diferentes tempos de infecção. Nossos resultados revelam que, aos dois meses 

não existe diferença entre os grupos, no entanto ao 4 meses de infecção temos 

um aumento de 21,4% (Figura 20-B). Aos 6 meses os níveis chegam a 80,1% no 

grupo infectado em relação ao grupo controle nesse mesmo tempo (Figura 20-C). 

Esses resultados nos sugerem um possível envolvimento da resposta anti-

inflamatória colinérgica, uma vez que esse eixo é de extrema importância no 

controle de resposta inflamatórias, pois macrófagos expressam receptores de 

acetilcolina (AChR-α7), que transduzem um sinal intracelular que inibe síntese de 

citocinas (Tracey etal., 2007) 
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Figura 20 : Níveis do receptor AchR-α7 no córtex pré-frontal de camundongos BALB/cinfectados com Leishmania amazonensis. Valores 

apresentados como % do controle com a média ± o erro padrão (n=3). Imagem obtida no aparelho L-Pix Chemi- LoccusBiotecnologia A: 2 

meses de infecção, B: 4 meses de infecção e C: 6 meses de infecção, onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 0,0001)  
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4.8 NÍVEIS DE NCAM EM CÓRTEX PRÉ-FRONTAL DE CAMUNDONGOS 

BALB/C 

 

 Na avaliação da proteína NCAM (molécula de adesão celular neural), 

verificamos um aumento de de 83,2% nos animais infectados em relação ao 

grupo controle aos 2 meses de infecção (Figura 21-A). Aos 4 meses pós infecção, 

os níveis de NCAM diminuíram para  15,7% nos animais  infectados em relação 

ao seu controle e aos 6 meses detectamos um aumento de 115,1% nos grupos 

infectados em relação ao seu controle (Figura 21-B e C). 
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Figura 21: Níveis de NCAM em amostra de córtex pré-frontal de camundongos BALB/c, infectados com 1x106  formas promastigotas de 
Leishmania amazonensis. Valores obtidos em unidades arbitrárias e apresentados em % do controle com a média ± o erro padrão (n=3). 
Imagem obtida no aparelho L-Pix Chemi- Loccus Biotecnologia A: 2 meses de infecção, B: 4 meses de infecção e C: 6 meses de infecção, 
onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 0,0001). 
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4.9 NÍVEIS DE VCAM-1 EM CÓRTEX PRÉ-FRONTAL DE CAMUNDONGOS 
BALB/C 

 

 Tem sido mostrado que os parasitas podem entrar no sistema nervoso por 

várias rotas, entre elas através de leucócitos infectados e por isto decidimos 

investigar os níveis de VCAM-1, uma das moléculas expressas na superfície 

celular endotelial que atuam como mediadores de adesão celular em diversos 

eventos inflamatórios. 

 Nossos resultados não revelaram alterações aos dois meses de infecção, 

mas aos 4 meses temos um aumento de 80,1% nos níveis de VCAM-1 nos 

animais infectados em relação ao controle (Figura 22-A) e aumentando para 

132,5% acima do controle aos 6 meses (Figura 22-C). 

 Analisando nossos resultados, nos leva à pensar que a migração 

transendotelial de leucócitos seja favorecida pelo aumento de VCAM-1, facilitando 

assim possivelmente a entrada do parasita no SNC aos 4 e 6 meses pós infecção. 
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Figura 22 : Níveis de VCAM-1 em amosa de córtex pré-frontal de camundongos BALB/c, infectados com 1x106  formas promastigotas de 
Leishmania amazonensis. Valores obtidos em unidades arbitrárias e apresentados em (% do controle) com a média ± o erro padrão da 
média (n=3). Imagem obtida por revelação no aparelho L-Pix Chemi- Loccus Biotecnologia® por imunodetecção representativa dos níveis A: 
2 meses de infecção, B: 4 meses de infecção e C: 6 meses de infecção, onde  (* p<0,05), (**p< 0,005) e (*** p< 0,0001) 
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4.10 TAXA DE ROLAMENTO E ADESÃO DE LEUCÓCITOS MICROVASCULAR 
EM PARÊNQUIMA CEREBRAL   
 

 Como descrito anteriormente nossos resultados revelaram um aumento 

nos níveis da proteína VCAM-1, com isso buscamos investigar o seu possível 

papel no rolamento e adesão leucocitária in vivo. No nosso painel de resultados 

descreveremos apenas os resultados encontrados aos 6 meses de infecção. Os 

demais tempos ficaram prejudicados devido a problemas com amostras e 

microscópio que estava inviabilizado no momento. No entanto, os demais tempos 

serão realizados em breve para complementar nosso experimento. 

 Nessa investigação obtivemos resultados muito interessantes e 

satisfatórios. Aos 6 meses de infecção temos um aumento de 11% na taxa de 

rolamento de leucócitos nos animais infectados em relação ao grupo controle 

(figura 23-A), já a taxa de aderência é de 7% no mesmo grupo em relação ao 

controle (Figura 23-B). A diferença na adesão entre grupo controle e infecatado, 

fica visivel nas imagens representativas (Figura 23-B) grupo controle e grupo 

infectado (Figura 23-D). 
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Figura 23 : Taxa de rolamento leucocitário no parênquima cerebral de camundongos BALB/c infectados com 1x106  formas promastigotas de 
Leishmania amazonensis. Valores apresentados com a média ± o erro padrão (n=4). As imagens foram adquiridas com um microscópio 
utilizando ocular 10× eobjetivo10 ×  (Olympus BX51WI, NY, EUA), produzindo uma ampliação final de 100× no monitor. A contagem e 
rolamento foi realizada usando o software cellSens Standard 1.9 (Olympus NY, EUA) por 1 min / campo. Na figura (A) taxa de rolamento 
leucocitário e em (B) evidenciando a taxa de adesão leucocitária. Em (C) grupo controle e (D) grupo infectado evidenciando a aderência dos 
leucócitos. Em (E), os vasos em verde corador com FITC-dextran, os pontos vermelho/amarelado são leucócito marcados com rodamina 6G. 

As setas verdes evidenciam o lúmen do vaso sanguíneo e as setas azuis evidenciam os leucócitos aderidos.  
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4.11 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DO PARÊNQUIMA CEREBRAL DOS 
CAMUNDONGOS BALB/C INFECTADOS COM Leishmania amazonensis 
 

 Na avaliação histopatológica não foi encontrada alterações celulares 

especÍficas bem como marcação do parasita Leishmania através da imuno-

histoquímica, nos diferentes tempos pós-infecção. As Figuras 24-A até 24-H são 

representativas da histopatologia e as (Figuras 24-I e J) de imuno-histoquímica 

para evidenciação da Leishmania. 
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Figura 24: Histopatologia e Imuno-histoquímica do parênquima cerebral de Camundongos BALB/c infectados com 1x106 formas 
promastigotas de Leishmania amazonensis. Para histopatologia, as secções seriadas obtidas foram coradas com hematoxilina-eosina (HE). 
Para imuno-histoquímica, secções foram incubadas com soro policlonal de coelho anti-Leishmania.Como não foram encontradas alterações 
significativas, o painel de imagens revela diferentes áreas cerebrais. Em (A) área de córtex frontal de camundongos infectados e em (B) 
animais controle. A imagem (C) revela área de terceiro ventrículo de animais infectados e (D) animais controle. Em (E) área cerebelar de 
animais infectados e (F) animais controle. Córtex parietal de animais infectados em (G) e (H) animais controle. Em (I) controle e (J) infectado 
imgens representativas da imuno-histoquímica evidenciando ausencia do parasito Leishmania. 
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4.12  AVALIAÇÃO DA LOCOMOÇÃO E COMPORTAMENTO  

 

 O teste de campo aberto foi realizado para medir a atividade locomotora 

dos animais infectados com Leishmania amazonensis. Aos 2, 4 e 6 meses pós-

infecção, não foi observada diferença significativa na distância no aparelho de 

campo aberto entre grupos  infectados e controle (Figura 25-A). No entanto, no 

teste do labirinto em cruz elevado, animais infectados tiveram uma porcentagem 

reduzida no tempo de permanência (Figura 25-B) e números de entradas (Figura 

25-C) em braços abertos em 2 e 4 meses após a infecção, quando comparado a 

camundongos não infectados, indicando um comportamento relacionado à 

ansiedade no grupo infectado. Não houve diferença no número de entradas nos 

braços fechados em todos os grupos infectado e controle (Figura 25-D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 25: Camundongos BALB/c infectados com 1x106 formas promastigotas de Leishmania amazonensis submetido a comportamento 
testes aos 2, 4 e 6 meses pós-infecção. Em (A) distância percorrida na tarefa de campo aberto em 5min. Para o teste de labirinto em cruz 
elevado foram colocados na plataforma central e observado por 5min. O percentual de tempo gasto (B) e entradas (C) nos braços abertos 
foram registrados. No gráfico (D) representa porcentagem de entradas em braços fechados. Os resultados são expressos por meio ± SEM (n 
= 9) *p <0.05, **p <0.005).  Resultados já publicados (Portes el al., 2016).  
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5. DISCUSSÃO 

 

 Em estudo anterior já publicado por nosso grupo, investigamos os efeitos 

da infecção com Leishmania amazonensis na modulação dos níveis de citocinas 

no córtex pré-frontal de camundongos infectados experimentalmente. Nossos 

resultados demonstraram que houve uma modulação das citocinas avaliadas e 

que este efeito ocorreu de maneira tempo-dependente. Os resultados 

apresentados neste trabalho demonstraram que a infecção periférica com 

Leishmania amazonensis é capaz de induzir uma queda nos níveis das citocinas 

BDNF, NGF, IL-4, IL-10, IFN-, IL1-β até os 4 meses pós-infecção. Já aos 6 

meses, animais controle e infectados apresentavam níveis idênticos para estas 

citocinas. Esses resultados sugerem que, a modulação nos níveis dessas 

citocinas, no córtex pré frontal, possam influenciar de maneira transitória ou talvez 

de forma permanente o funcionamento do SNC (Portes et al., 2016).  

 A ativação do sistema imunológico induz a modulação nos níveis de 

citocinas. Essa modulação pode ocorrer tanto devido a uma resposta de 

homeostasia ou estar envolvida com alguma doença em curso. A inflamação é 

uma resposta mediada pelo sistema imunológico, na tentativa de uma defesa do 

organismo ou de reparar o tecido lesado. Os mecanismos pelos quais as 

respostas inflamatórias são ativadas variam de acordo com o agente indutor da 

resposta e do microambiente local (Lyman et al., 2014; Terrando et al., 2011). 

Sabemos que alterações no sistema nervoso periférico se refletem ativamente no 

SNC e vice-versa. A neuroinflamação é caracterizada por uma resposta celular e 

molecular muito complexa, apresentando uma série de eventos que transcorrem 

ao longo do tempo da presença do agente indutor (Lyman et al., 2014). Em todas 

estas doenças associadas ao SNC têm sido caracterizada a mudança do perfil de 

citocinas; bem como ativação da microglia (Lymana et al., 2014, Wang & Jiin 

2014). 

 Com base nos nossos resultados anteriores e com o que a literatura vem 

descrevendo sobre a desregulação da Barreira hematoencefálica (BHE) e entrada 

de microrganismos nesse sistema, demos continuidade aos nossos estudos 

investigando as alterações cerebrovasculares promovidas pela desregulação 

dessas citocinas e pela presença Leishmania no SNC.  
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 A interface entre a circulação sanguínea e o tecido nervoso apresenta 

características únicas e é chamada de barreira hematoencefálica (BHE). Essa 

barreira constituída de astrócitos, pericitos e matriz extracelular,  tem como função 

regular o influxo, fluxo e proteção, controlando a passagem de moléculas e íons, 

fornecendo oxigênio e nutrientes de acordo com suas necessidades e protegendo 

o cérebro de toxinas e patógenos. Falhas nessa junção podem promover o seu 

rompimento, levando assim, à processos neuroinflamatórios e 

neurodegenerativos (Masocha and Kritenson 2012, Redzic 2011). O elemento 

anatômico da BHE são os vasos sanguíneos cerebrais, esses formados por 

células endoteliais especiais quando comparadas com as células dos demais 

capilares do organismo. Esses vasos apresentam junções intercelulares 

contínuas (TJs) com poucas fenestrações o que limita muito a migração 

transendotelial para esse tecido. A passagem de moléculas por esses vasos é 

regulada por transportadores, e além disso, apresentam baixa expressão de 

moléculas de adesão de leucócitos, controlando a entrada de células do sistema 

imune no SNC saudável (Obermeier et al., 2013, Ransohoff et al., 2012,). Uma 

barreira intacta é essencial para manter esse microambiente funcionando 

corretamente, pois suas propriedades principais incluem o tráfico de leucócitos 

controlados, promovendo a vigilância imunológica para respostas efetoras contra 

infecções cerebrais e ou após lesões de tecido cerebral. O colapso da BHE 

através do aumento de permeabilidade pela desregulação entre as TJs promove a 

entrada de células do sistema imunológico e desregulação  do fluxo de moléculas 

e íons para dentro do parênquima cerebral (Daneman et al., 2012, Goasdoué K et 

al., 2017, Phan et al.,2017 Shechter et al., 2013). 

 O TNF-α tem papel essencial na neurogênese bem como no reparo 

cerebral  em repostas a injúrias e infecções. O TNF-α  liberado pelo sistema 

imunológico modula respostas no parênquima cerebral   (Afonso et al., 2007; 

Mathew et al., 2009). No entanto, o SNC também é capaz de modular a produção 

de citocinas, como descrito na malária cerebral (Gimenez et al., 2003). Em nosso 

modelo experimental, camundongos infectados com Leishmania amazonensis 

apresenta uma diminuição de TNF-α aos 2 meses de infecção e um aumento de 

200% ao 4 meses quando comparado ao controle não infectado (Portes et al., 

2016). Vale ressaltar que este aumento de TNF-α foi acompanho pela detecção 
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do parasito no SNC. Segundo Schwerk e colaboradores (2010), o TNF-α está 

envolvido na ruptura da BHE através do desarranjo do citoesqueleto nas células 

endoteliais e ativação de MMPs. 

 As MMPs desempenham um papel importante em diversos processos 

fisiológicos como: morfogênese de tecido, migração celular e angiogênese, mas 

também em processos fisiopatológicos, incluindo câncer, inflamação e 

cicatrização de feridas. Alguns estudos especulam que as MMPs promovem a 

degradação de proteínas da matriz extracelular (ECM) para permitir a infiltração 

de células, incluindo os leucócitos (Sternlicht, Werb, Z., 2001). Embora as MMPs 

apresentem um papel fisiológico importante, estudos sugerem que sua alta 

atividade promova a digestão das tight junctions e proteínas da membrana basal, 

promovendo a ruptura da BHE afetando diretamente as funções do SNC (Gurney 

et al., 2006, Rempe et al., 2016).  

 Em nosso modelo experimental mostramos uma intensa ativação da MMP-

9 aos 4 e 6 meses após a infecção. Segundo Maragoni et al 2009, cães 

naturalmente infectados com Leishmania chagasi, evidenciam aumento da MMP-

9 no plexo coróide e líquor. Esse achado foi associado à patogenia das lesões 

encefálicas por ocasionarem o rompimento da barreira hematoencefálica e/ou 

hematoliquórica. Estudo em humanos demonstram alta produção de MMP-9 em 

tecido cutâneo de pacientes infectados com Leishmania braziliensis quando 

comparados com indivíduos saudáveis, onde o autor associa com a disseminação 

da doença para os demais sistemas (Campos et al., 2014). O TNF-α estimula a 

transcrição de MMP-9 através do fator ativador da proteína-1 (AP-1) e fator 

nuclear-κB (NF-κB). A ativação excessiva de MMP-9 promove a degradação do 

colágeno tipo IV, constituinte da lâmina basal de diferentes tipos celulares 

(Liebner et al., 2011). Com base nos achados descritos na literatura, os 

resultados encontrados para MMP-9 pelo nosso grupo sugerem que 

possivelmente essa ativação mediada via TNF-α seja um dos processos 

responsáveis pelo rompimento da BHE, facilitando a migração transendotelial de 

células do sistema imune e possivelmente até mesmo a migração do parasita 

para esse sistema. 

 Como a literatura descreve o envolvimento do TNF-α em diversos eventos 

celulares, buscamos entender um pouco melhor o seu envolvimento em nosso 
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modelo experimental. O TNF-α é inicialmente sintetizado como uma proteína 

transmembranar (mTNF-α) e a clivagem do domínio extracelular pela 

metaloprotease TACE (enzima convertora de TNF-α) libera o homotrímero TNF-α 

solúvel (sTNF-α). Tanto a forma membranar como a solúvel são biologicamente 

ativas e se ligam aos receptores TNF-R1 e TNF-R2, os quais diferem quanto a 

expressão, sinalização intracelular e afinidade. Seus receptores são encontrados 

na maioria dos tipos celulares e a ligação do TNF induz recrutamento de 

proteínas chamadas de fatores associados ao receptor de TNF (TRAF), onde os 

RAF são responsáveis pela ativação de fatores de transcrição, NF-κβ e AP-1,  

também envolvidos na ativação da MMP-9 como já descrito (Abbas et al.,2007,  

Varella et al.,2001). 

 No SNC, o TNF-α tem funções regulatórias em processos fisiológicos 

essenciais  como na plasticidade sináptica. Neurônios do hipocampo e células da 

glia constitutivamente liberam TNF-α (Dellarole et al., 2014). O receptor TNFR1 é 

expresso em muitos tipos celulares no SNC e é o alvo preferido do TNF-α solúvel, 

enquanto o TNFR2, principalmente expresso pelas células endoteliais e microglia. 

Como sabemos que sua liberação está amplamente envolvida nos processos 

neuroinflamatórios e na quebra da BHE, resolvemos investigar os níveis do 

TNFR1, pois a  sinalização viaesse receptor leva a ativação de caspases e 

desencadeia a apoptose da célula (Santello & Volterra, 2012, Jiang, et al.,2017).  

 Existem diferentes vias de ativação de apoptose, no entanto a ativação do 

TFNR1 culmina com a ativação das caspases iniciadoras e efetoras (Dellarole et 

al., 2014). Em nosso modelo demonstramos uma menor expressão do receptor 

nos animais infectados em relação ao grupo controle aos 2 meses pós infecção, 

sendo que aos 4 meses os níveis se elevam de forma significativa e aos 6 meses 

sua expressão embora ainda aumentada retorna próximo aos níveis basais. O 

perfil de resposta apresentado para o receptor acompanha os níveis expressos de 

TNF-α já descritos pelo nosso grupo (Portes et al., 2016). Segundo Schluter 1999, 

na encefalite por toxoplasma em modelo experimental murino, a ativação das 

células endoteliais cerebrais é dependente do TNFR1, promovendo aumento na 

permeabilidade  da BHE, no entanto mesmo evidenciando níveis elevados do 

receptor, sua função depende da ligação do TNF-α para ativação da sinalização 

intracelular  (Taylor et al., 2008, Jiang, et al.,2017). Assim para entendermos 
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melhor os eventos celulares e a sinalização do receptor, buscamos determinar a 

expressão da caspase efetoras.  

 O TNFR1 ativa a proteína do domínio de morte (TRADD), que recruta pelo 

menos três mediadores adicionais, RIP1, FADD e TRAF 2 e 1 levando a ativação 

das capases efetoras 3 e 7, iniciadoras de apoptose (Taylor et al., 2008). Nossos 

resultados mostram uma modulação da caspase 3 nos diferentes tempos de 

infecção, no entanto apresentando maior  expressão aos 4 meses de infecção. 

Esses resultados de caspase-3 e TNFR1 sugerem uma possível ativação da via 

extrínseca de morte celular, além da possível relação com a ruptura da BHE. 

Sugere-se que a caspase-3 não é apenas um regulador importante da morte 

celular através da indução de apoptose, mas também está envolvida nos 

processos fisiológicos e de inflamação  que contribuem para  mudanças na 

organização dos complexos juncionais e aumento da permeabilidade do endotélio 

cerebral (Lopez et al., 2012). Segundo Alexander (2008), o TNF-α é um mediador 

chave na encefalopatia séptica,  pois camundongos nocaute para TNFR1 

mostraram-se resistentes à indução de encefalopatia por LPS quando 

comparados aos animais controle. Isto sugere que a morte celular e ruptura da 

BHE pode ser mediada pelo TFN-α  via TFNR1 via ativação das caspases, bem 

como a liberação e ativação de MMP9. 

 Uma vez que os resultados encontrados sugeriram ruptura da BHE foi  

imprescindível implementar um método de análise para visualização e 

confirmação  da ruptura. Sendo assim. optamos pelo uso da técnica de 

inoculação de Azul de Evans. Verificamos que o extravazamento de azul de 

Evans inicia-se aos 4 meses de infecção e intensificando aos 6 meses. A quebra 

da barreira correlacionou com o encontro do DNA do parasita no córtex cerebral 

como mostrado anteriormente.  Estudo realizado utilizando o corante Azul de 

Evans 2% em camundongos infectados pelo Plasmodium berghei agente  

etiológico da malária experimental em ratos, revela extravasamento do corante no 

tecido cerebral 6-7 dias pós infecção. Outro estudo utilizando modelo semelhante, 

observou extravasamento do corante 5 dias após infecção  (Baptista et al.,2010, 

Morrel et al., 2011).  

 A chegada de um agente patogênico ao SNC durante uma infecção é 

considerada como uma complicação grave da doença, no entanto certos parasitas 
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possuem propensão para se infiltrar neste tecido. Estudos sugerem que na 

toxoplasmose cerebral, o parasita invade o SNC na forma intracelular, interagindo 

com quimiocinas e elevando a produção de TNF-α, e consequentemente 

moléculas de adesão, possibilitando a interação parasita-leucócitos (Feustel et al., 

2012) .Altos níveis de TNF-α e TNFR1 também foram encontrados no cérebro no 

modelo experimental com malária cerebral, sendo responsáveis pelo aumento na 

expressão de moléculas de adesão celular e regulação de quimiocinas, 

contribuindo na patogenicidade da doença (Gimenez et al., 2003). 

 O TNF-α induz a expressão de VCAM-1 facilitando a migração de 

leucócitos do sangue para o cérebro. O infiltrado inflamatório no parênquima pode 

induzir a ativação de astrócitos e microglia intensificando a inflamação cerebral, 

pois os mesmos quando ativados podem produzir a liberação de TNF-α e óxido 

nítrico (NO)  (Dong e Benveniste, 2001, Henninger et al., 1997b, Romero et al., 

1996;). Marcadores de ativação endotelial têm sido utilizados cada vez mais em 

estudos clínicos para entender melhor a dinâmica e severidade em diversas 

doenças (Cook-Mills., 2002). Segundo Ockenhouse 1992, pacientes naturalmente 

infectados com malária cerebral, apresentam na avaliação pós-morte altos níveis 

de TNF-α associado a uma intensa expressão de VCAM-1 no endotélio 

microvascular cerebral. Marcadores de ativação endotelial tem sido utilizados 

cada vez mais em estudos clínicos para entender melhor a dinâmica e severidade 

em diversas doenças. Segundo Ockenhouse 1992, pacientes naturalmente 

infectados com malária cerebral, apresentam na avaliação pós-morte altos níveis 

de TNF-α associado a uma intensa expressão de VCAM-1 no endotélio 

microvascular cerebral. Na infecção murina pela Leishmanina amazonensis, 

pudemos observar aumento nos níveis de VCAM-1 aos 4 e 6 meses pós infecção 

nos animais infectados quando comparados ao respectivos controles. Esses 

dados sugerem que o TNF-α aumentado, principalmente aos 4 meses de 

infecção, induz a expressão da VCAM-1 e possivelmente facilitando a micração 

de leucócitos para o parênquima cerebral bem como também do parasita pela via 

intracelular. 

 Objetivando visualizar a microcirculação cerebral e dimensionar o 

rolamento e aderência de leucócitos no tecido, fizemos uso da técnica de 

microscopia intravital. Nossos resultados evidenciaram, aos 6 meses de infecção, 
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um aumento tanto no rolamento quanto na aderência de leucócitos nos vasos 

cerebrais dos animais infectados quando comparados ao controle (Figura 23).  

Estudos mostram que em modelo experimental, o parasita Toxoplasma gondii 

induz neuroinflamação e disfunção microvascular, evidenciando um aumento no 

rolamento e aderência de leucócitos à parede dos capilares além da rarefação 

capilar (Estato et al., 2018). Em nosso modelo não foi visualizado rarefação dos 

capilares aos 6 meses de infecção na área analisada. As disfunções 

microcirculatórias associadas a marcadores vasculares vem amplamente sendo 

estudadas na malária cerebral.  Camundongos experimentalmente infectados 

demonstram lesão endotelial, aumento no rolamento e adesão de leucócitos, além 

de intensa neuroinflamação (Cabrales et al., 2010, Carvalho et al., 2014, Souza et 

al., 2015,). Outro estudo na malária cerebral mostrou que uma outra molecula de 

adesão, NCAM, presente em várias células, entre elas, endotélio e neurônios, 

está envolvida na   adesão de eritrócitos infectados (IEs) na microcirculação 

cerebral, o que facilitaria a patogênese da forma mais grave da malária (Pouvelle 

et al., 2007). Nossos resultados mostram um aumento de NCAM no PFC dos 

camundongos infectados aos 2 e 6 meses pós infecção. Embora NCAM também 

participe nos processos de plasticidade sináptica, seu aumento pode sugerir um 

envolvimento na patogênese e facilitação na migração do parasita para o SNC. 

 A migração de parasitas para o SNC pode trazer complicações, no entanto 

a neuroinflamação, promovida nos estágios iniciais bem como no desenvolver das 

doenças, traz ao sistema sérios problemas e por isso vem sendo cada vez mais 

estudada. Estudos mostram que a microglia é o principal componente da 

neuroinflamação. Nós evidenciamos uma intensa marcação de IBA-1, um 

marcador de macrófagos e microglia, no PFC aos 4 e 6 meses pós infecção 

quando comparados ao seu controle, podendo esse evento estar associado 

diretamente aos níveis do TNF-α aos 4 meses de infecção (Portes et al., 2016, 

Hernandez-Rabaza et al., 2016). A quantificação dos níveis de IBA1 por western 

blot e confirmou o resultados da imunohistoquímica sugerindo ativação da 

microglia no PFC dos animais infectados com Leishmania. Quando se fala de 

ativação microglial não podemos deixar de citar que, a microglia  pode alterar sua 

conformação após ativação: M1 (clássico) ou M2 (alternativo) e que o equilíbrio 

entre entre essas duas conformações  influem na neuroinflamação, pois uma vez 
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em M1 pode ocorrer a produção de citocinas pró-inflamatórias que são 

neurotóxicas, enquanto M2 tem um papel na remodelação (Portes et al., 2016, 

Cherry et al., 2014, Hoogland et al 2015). Como já descrito, encontramos uma 

intensa ativação microglial aos 6 meses de infecção através da imunomarcação, 

entretanto foi detectado baixos níveis de citocinas inflamatórias, onde o TNF-α se 

encontrava próximo os níveis basais quando comparado ao controle, sugerindo 

assim uma ativação alternativa M2 (Portes et al., 2016).  

O TNF-α tem como efeito fisiológico o recrutamento e ativação de células 

de defesa para o local da infecção e por isto tem sido descrito como um marcador 

no processo inflamatório. Ao avaliarmos os resultados encontrados para CD11b e 

IBA-1, aos 6 meses pós infecção, era esperado que os níveis de TNF-α  também 

estivessem elevados, no entanto, encontramos níveis próximos ao controle não 

infectado. A literatura descreve que a resposta microglial é rapidamente regulada  

para evitar efeitos deletérios aos neurônios. Como em tecidos na periferia, a 

acetilcolina parece ter um papel fundamental no controle da neuroinflamação via 

ativação  da subunidade α7 do receptor de acetil colina (nAChR-α7) que é 

expresso em neurônios, astrócitos, microglia, oligodendrócitos, células endoteliais 

e principalmente em macrófagos (Egea et al., 2015). Sabe que a via anti-

inflamatória colinérgica é um mecanismo de controle da neuroinflamação, 

prevenindo os efeitos neurotóxicos provenientes da ativação microglial e outros 

tipos celulares (Van Bernaveld, et al., 2011). Tendo em vista nossos resultados 

onde  TNF-α está aumentado aos 4 meses de infecção, mas retorna a níveis 

semelhantes ao controle não infectado aos 6 meses, sugerimos que algum 

mecanismo de neuroproteção poderia estar regulando a produção de TNF-α. 

Neste sentido, encontramos os níveis AChR-α7 discretamente aumentados aos 4 

meses, mas significativamente elevados aos 6 meses pós infecção nos animais 

infectados. Esses dados nos sugerem que a modulação negativa e 

restabelecimentos dos níveis basais do TNF-α esteja sendo realizada pela via 

anti-inflamatória colinérgica, minimizando assim os efeitos deletérios no sistema 

provavelmente causados pelo TNF-α. 

 Para elucidar e entender melhor esse mecanismo de controle e os tipos 

celulares envolvidos,e confirmar resultados obtidos para IBA-1 fizemos uso do 

marcador CD11b um componente de integrina αm (Mac-1: antígeno macrofágico-
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1). Embora CD11b seja expresso constitutivamente na superfície celular, precisa 

ser ativados para interagir com seus ligantes, essa ativação pode ser feita por 

agentes quimiotáticos ou citocinas inflamatórias principalmente o TNF-α (Yuki et 

al., 2016, Mascha et al., 2012). Nossos resultados evidenciaram um aumento aos 

4 e 6 meses pós infecção (Figura 17), os níveis se elevam consideravelmente nos 

animais infectados em relação ao grupo controle nesse tempo, nos sugerindo a 

presença de macrógafos originados de monócitos vindos da periferia e que 

migraram para o tecido. A migração de monócitos seria facilitada pelo aumento de 

moléculas de adesão vascular como VCAM-1 presentes no sitio inflamatório.  no 

entanto para melhor elucidar e confirmar nossa hipotese se faz necessário o uso 

do marcador CD45, sendo expresso apenas nos macrofagos.  

 Diante de todos os achados, buscou-se através da avaliação 

histopatológica alterações celulares no parênquima cerebral bem como a 

presença da Leishmania. Na análise histológica dos cortes de cérebro de 

camundongos infectados pela Leishmania, não foram evidenciadas alterações em 

relação ao controle, o que chamou a atenção do nosso grupo, uma vez que os 

resultados já publicados e os atuais apontam para possíveis focos inflamatórios e 

presença do parasita no tecido. Recentemente em um estudo com modelo 

experimental com Leishmania donovani onde o trabalho do nosso grupo foi citado 

(Melo e colaboradores, 2017) descreveram que, as técnicas de histopatologia e 

imunohistoquímica não foram sensíveis o suficiente para evidenciar o parasita nas 

seções do cérebro bem como não encontraram alterações celulares. A detecção e 

localização de parasitas dentro da cavidade craniana foi possível apenas através 

bioluminescência usando microscopia in vivo 3D micro-CT. Outro estudo 

experimental realizando análise histológica e imunocitoquímica do parênquima 

cerebral dos animais infectados com L. amazonenis mostrou que, apenas aos 8 

meses pós infecção, foi evidenciada a presença de macrófagos parasitados e 

infiltrado de polimorfonucleares, além de intensa necrose multifocal no 

parênquima cerebral (Abreu-Silva, Calabrese et al., 2003). 

 A neuroinflamação vem sido descrita em diversos modelos e sendo 

associada intimamente à alterações comportamentais. Esse processo vem sendo 

descrito pela desregulação de citocinas, neurotrofinas e ativação microglial em 

processos agudos ou crônicos de origem infecciosa ou não (Kempuraj et al.,2017, 
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Tohidpour et al.,2017). Em nosso modelo observamos uma diminuição acentuada 

de citocinas e neurotrofinas aos dois meses pós infecção persistindo até 4 meses, 

exceto para o TFN-α (Portes et al., 2016). Estudos revelam que o estresse tem 

efeito diferencial na microglia, ativando ou inibindo a produção  de citocinas 

(Smith et al., 2016). Com isso sugerimos que o estresse causado pela infecção 

periférica possa estar influenciando a produção de citocinas pela microglia nos 

camundongos infectados. Além disso, ja foi relatado que o estresse está 

associado à diminuição de BDNF e do NGF no córtex cerebral (Filho et al., 2015). 

Em  nosso estudo, testes comportamentais mostram traços de ansiedade nos 

animais infectados por L. amazonensis aos 4 meses pós infecção, período onde 

encontramos diminuição de citocinas e neurotrofinas no PFC (Portes et al., 2016). 

A produção e desregulação na liberação de citocinas e neurotrofinas têm sido 

associadas a mudanças comportamentais  no curso de várias infecções. 

Neurotrofinas e seus receptores são altamente expressos no SNC, sendo o BDNF 

crucial para o aprendizado, consolidação da memória e modulação 

comportamental em processos cognitivos (de Miranda et al., 2011; Mahmoudvand 

et al.,2015; Vilar-Pereira et al., 2015, Autry e Monteggia, 2012; Baquet et al., 

2005; Cowansage et al., 2010). Na malária e doença de Chagas, foi relatado 

aumento do comportamento e ansiedade, estando associado a diminuição 

progressiva do BDNF em diferentes regiões cerebrais (Linares et al., 2013; 

Campos et al., 2015; Vilar-Pereira et al., 2015). Além disso, IL-6 e IL-10 são 

citocinas importantes no SNC, relacionadas diretamente com processos de 

aprendizagem e memória, e níveis baixos dessas citocinas também são 

relacionadas com perfil de ansiedade (Wilson et al., 2016, Erta et al., 2015). 

Camundongos deficientes em IL-6 e IL-10 mostram níveis baixos de exploração 

dos braços abertos no labirinto em relação aos animais controle revelando assim 

maior ansiedade (Portes et al., 2016, Armario et al., 1998; Butterweck et al., 

2003). Segundo Campos e colaboradores a diminuição ou falta de IFN- aumenta 

a ansiedade, além do comportamento depressivo associado a regulação negativa 

de NGF no CPF de camundongos (Campos et al., 2014). Outra importante 

molécula envolvida nos processos de aprendizagem é a NCAM. Camundongos 

deficientes para todas as isoformas de NCAM demostram prejuízos no 

comportamento cognitivo, espacial, aprendizado, déficits no condicionamento de 
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medo contextual e orientado além de ansiedade aumentada (Stork et al., 2000). 

Em nosso modelo os níveis de NCAM apresentaram-se elevados aos 2 meses 

pós infecção, diminuindo aos 4 meses e se elevando aos 6 meses. Essa 

regulação negativa aos 4 meses nos sugere envolvimento no perfil ansiogênico 

apresentado em nosso modelo. Dessa forma a modulação negativa de citocinas, 

neurotrofinas e  moléculas de adesão durante a Leishmaniose podem estar 

influenciando um perfil de ansiedade nos camundongos infectados.  
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6. CONCLUSÕES  

 

 Em estudo anterior do nosso grupo demonstramos que a infecção por 

Leishmania amazonensis é capaz de modular negativamente os níveis de 

citocinas inflamatórias, anti-inflamatórias e neurotrofinas no córtex cerebral pré-

frontal, mesmo antes do DNA do parasita ser detectado nessa região. Com 

excessão do TNF que apresentou modulação positiva aos 4 meses pós infecção, 

mesmo momento em que detecta-se o DNA do parasita no tecido cerebral. 

Neste estudo observamos que a diminuição das citocinas e neurotrofinas 

encontrada mesmo antes da detecção do DNA do parasista no PFC é 

acompanhada do aumento de comportamento ansiogênico. Aos 4 meses de 

infecção, onde o DNA do parasito começa a ser detectado no PFC, foi 

evidenciado um aumento de TNF e TNF-R1, entretanto já no início da infecção no 

PFC de camundongos, o que nos sugere um processo de neurodegeração celular 

via esse receptor. No entanto, a citocina TNF-α, que se apresentou aumentada 

aos 4 meses de infecção, foi  acompanhada por um aumento de metaloproteases, 

molélulas de adesão VCAM-1 e NCAM e o rolamento de leucócitos nos capilares 

do cérebro.  A regulação positiva aos 4 meses pós infecção do TNF-α no córtex 

cerebral  nos sugeriu possível envolvimento na alteração da permeabilidade da 

barreira hematoencefálica, possivelmente favorecendo a chegada do parasita no 

SNC e sua replicação. Ao avaliarmos a resposta anti-inflamatória colinérgica, 

através da expressão da subunidade nAChRα7, foi possivel notar um aumento 

tanto aos 4 quanto 6 meses pós infecção, o que nos leva pensar que  esse evento 

esteja envolvido com o controle dos níveis do TNF aos 6 meses pós infecçao. 

Nossos dados reforçam a ideia de que a neuroinflamação promovida pela 

infecção sistêmica, esteja envolvida na alteração cerebrovascular promovendo a 

disfunção da BHE, facilitando a migração transendotelial de células para o 

parênquima cerebral juntamente com entrada do parasita.  

Esse estudo traz informações relevantes que sugerem a importância do 

perfil inflamatório no córtex pré-frontal e a alteração comportamental observada 

na Leishmaniose. 
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