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RESUMO 

 

 As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias negligenciadas, causadas 

por protozoários do gênero Leishmania, possuindo diferentes formas clínicas de 

acordo com o tipo de relação parasito-hospedeiro estabelecida, sendo as principais: 

Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana, objeto deste estudo. 

O fato dos tratamentos convencionais apresentarem limitações e dificuldades aos 

pacientes aliado ao crescente uso da laserterapia de baixa potência no tratamento 

de lesões dermatológicas de diferentes etiologias, especificamente com o Laser de 

baixa potência, levou-nos à avaliação das possíveis consequências deste tipo de 

tratamento na leishmaniose tegumentar americana, tanto em modelos experimentais 

murinos (in vivo), com o objetivo de avaliar a dinâmica da cicatrização das lesões 

ulceradas, quanto em culturas de parasitos (in vitro), com o emprego de técnicas 

que permitiram avaliar a interferência da terapia nas culturas dos parasitos 

provenientes do isolado MAB-¨6 de Leishmania (Leishmania) amazonensis 

pertencentes ao Banco de Leishmanias do Centro-Oeste, no que se refere à 

capacidade de multiplicação, viabilidade, integridade e capacidade infectante. Os 

ensaios “in vivo” permitiram concluir que o uso do laser de baixa potência é uma 

interessante ferramenta no tratamento das lesões ulceradas provocadas pela 

leishmaniose tegumentar americana uma vez que leva à diminuição do edema, 

estimula a ação microbicida dos macrófagos e favorece a maturação do colágeno. 

Já nos ensaios “in vitro”, foi verificado que a ação do tratamento leva a um efeito 

estático sobre a curva de crescimento dos parasitos. Os testes de viabilidade 

mostraram um pequeno aumento no número de parasitos mortos após o tratamento 

e na atividade redutora mitocondrial. A laserterapia de baixa potência mostrou-se 

incapaz de favorecer o processo apoptótico e de modificar a composição da 

membrana plasmática do parasito, o que permite supor que tratamento com o laser 

não prejudica a capacidade de infecção. Ao invés disso, verificou-se uma elevação 

nos títulos de parasitos viáveis presentes nas patas dos camundongos infectados 

com leishmânias tratadas.  
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ABSTRACT 

 

Leishmaniasis is neglected infectious and parasitic diseases caused by 

protozoa of the genus Leishmania, having different clinical forms according to the 

type of host-parasite relationship established, the main ones being: Leishmaniasis 

Visceral and Cutaneous Leishmaniasis, object of this study. The fact that 

conventional treatments present limitations and difficulties for patients coupled with 

increasing use of low level laser therapy in the treatment of skin lesions of various 

etiologies, specifically with Low power laser, led us to evaluate the possible 

consequences of such treatment in American cutaneous leishmaniasis in both 

murine experimental models (in vivo), with the aim of evaluating the dynamics of 

healing of ulcerated lesions, as in cultured parasites (in vitro), with the use of 

techniques that allowed us to evaluate the interference of therapy in cultures of the 

parasites isolated from the MAB-6 Leishmania (Leishmania) amazonensis 

Leishmanias belonging to the Bank of the Midwest, with regard to the ability to 

multiply, viability, integrity and infective capacity. The tests "in vivo" concluded that 

the use of low-power laser is an interesting tool in the treatment of ulcerative lesions 

caused by cutaneous leishmaniasis since it leads to decreased edema, stimulates 

microbicidal action of macrophages and promotes the maturation of collagen. 

Already in essays "in vitro", it was found that the action of the treatment leads to a 

static effect on the growth curve of the parasites. The viability tests showed a small 

increase in the number of parasites killed after treatment and reduction in 

mitochondrial activity. The low level laser therapy proved incapable of promoting the 

apoptotic process and modify the composition of the plasma membrane of the 

parasite, which suggests that the laser treatment did not affect the ability of infection. 

Instead, there was a rise in titers of viable parasites present in the paws of mice 

infected with Leishmania treated. 
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1 - Introdução 

1.1 Visão Geral Sobre as Leishmanioses  

A leishmaniose é classificada pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença infecto-parasitária 

negligenciada, possuindo diferentes formas clínicas de acordo com o tipo de relação 

parasito-hospedeiro estabelecida: Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) que 

inclui a Leishmaniose Cutânea, Leishmaniose Cutâneo-difusa e Leishmaniose 

Mucocutânea; e a Leishmaniose Visceral (LV) (Gontijo, 2003; Desjeux 2004; Ngure 

et al. 2009; Goto & Lindoso 2012).As leishmanioses são doenças tropicais de grande 

importância para a saúde pública de 90 países distribuídos em quatro continentes 

(Américas, Europa, África e Ásia). A OMS estima que 350 milhões de indivíduos 

estejam expostos ao risco de contrair a infecção, com um registro aproximado de 

dois milhões de novos casos ao ano, sendo considerada a sexta doença infecciosa 

mais importante nos 32 países em que é de notificação compulsória (WHO 2008).   

Os agentes etiológicos das leishmanioses são protozoários do gênero 

Leishmania, pertencentes à ordem Kinetoplastida, família Trypanossomatidae. O 

ciclo biológico dos parasitos deste gênero é heteróxeno. A transmissão aos 

hospedeiros é feita durante o repasto sanguíneo por flebotomíneos de diferentes 

espécies pertencentes ao gênero Lutzomyia (Neves, 2005; Rey, 2008). Durante seu 

ciclo de vida, as leishmânias apresentam dois estágios morfologicamente e 

bioquimicamente distintos, a forma promastigota, alongada e com flagelo livre, e a 

forma amastigota, arredondada e sem flagelo visível. As formas promastigotas são 
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inoculadas pelo vetor no hospedeiro vertebrado e são fagocitadas pelos macrófagos. 

Nestas células, o parasito assume a forma de amastigota, multiplicando-se 

intracelularmente. Durante o repasto sanguíneo em hospedeiros infectados, o 

flebotomíneo se infecta pela ingestão de células repletas de amastigotas. No 

intestino do inseto, durante a digestão, as células parasitadas são rompidas, e as 

amastigotas são liberadas e se transformam pelo processo da metaciclogênese em 

promastigotas metacíclicas que migram para a probóscide, constituindo, portanto, as 

formas infectantes (Figura 1) (Gontijo, 2003, Neves, 2005; Rey, 2008, CDC 2013; 

WHO,2013).  

 

 

 

Figura 1: Ciclo biológico da Leishmania spp. (Adaptado de CDC, 2013). 
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 1.2 Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA)  

A LTA está distribuída por todo o continente americano, desde o sul dos 

Estados Unidos até o norte da Argentina. No Brasil, durante a década de 1950, 

ocorreu uma diminuição na incidência de casos de LTA, porém nas últimas duas 

décadas, pôde-se verificar um crescimento no número de casos e expansão 

geográfica com novos casos doença nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 

Nordeste, e recentemente na região Norte (amazônica), o que se relaciona com o 

processo de colonização (FUNASA, 2000). Nos últimos anos, foram registrados 

cerca de 40 mil novos casos anuais de LTA no país, de acordo com dados do 

Ministério da Saúde, constituindo-se assim, um grave problema de Saúde Pública 

(FUNASA, 2005).  

A LTA é considerada uma doença dermatológica de causa parasitária que 

merece atenção pelo risco de deformidades e pelo envolvimento psicológico do 

doente, com reflexos psicossociais e econômicos, uma vez que, na maioria dos 

casos, pode ser considerada uma doença ocupacional (Ministério da Saúde 2007). 

O diagnóstico da LTA deve ser iniciado através de uma anamnese detalhada, onde 

os dados epidemiológicos são muito importantes. O diagnóstico clínico ocorre pela 

verificação de lesões características da doença, sendo frequentes a presença de 

úlceras com bordas elevadas, rígidas e profundas, com presença de tecido de 

granulação grosseira, o que configura a clássica lesão denominada ―borda em 

moldura‖(Neves 2005; Reithinger et al., 2007).  

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado através de métodos 

parasitológicos, imunológicos e moleculares. Uma reação clássica é a 

Intradermorreação de Montenegro, que consiste em um ensaio “in vivo” de avaliação 
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da imunidade celular contra parasitos do gênero Leishmania spp (Gontijo, 2003; 

Neves, 2005). A LTA inclui várias formas clínico-epidemiológicas relacionadas a 

diferentes subgêneros e espécies de leishmânia:  

1) Leishmaniose cutânea (LC): As espécies relacionadas no Novo Mundo são 

principalmente do complexo Leishmania (Leishmania) mexicana (Leishmania 

amazonensis, Leishmania mexicana e Leishmania venezuelensis) e do subgênero 

Viannia (Leishmania (V.) braziliensis, Leishmania (V.) panamensis, Leishmania (V.) 

peruviana e Leishmania (V.) guyanensis). As manifestações clínicas são 

caracterizadas por ulcerações crônicas na pele, desenvolvidas no local da picada do 

flebotomíneo e que podem levar meses para cicatrizar. É geralmente auto-resolutiva, 

mas se apresenta como uma forma grave em casos de múltiplas lesões (Gontijo & 

de Carvalho, 2003; Desjeux 2004; Rey 2008). 

2) Leishmaniose cutâneo-difusa (LCD): Está relacionada com o complexo 

Leishmania mexicana, no Novo Mundo. É caracterizada como uma doença crônica e 

poliparasitária, por lesões não ulcerativas, resistência à quimioterapia e anergia das 

células T Leishmania específicas. Não apresenta cura espontânea, é uma doença 

que surge devido à deficiência na resposta imune mediada por células. As lesões 

disseminadas se assemelham macroscopicamente às lesões da hanseníase 

(Desjeux 2004; Azeredo-Coutinho 2007; Rey 2008).  

3) Leishmaniose mucocutânea (LMC): Causada pelo subgênero Viannia, sendo as 

principais espécies representadas por Leishmania (V.) braziliensis e Leishmania (V.) 

guyanensis. Inicialmente é caracterizada por úlceras na pele que cicatrizam, para 

depois reaparecerem, nas mucosas do nariz e da boca, principalmente. Geralmente 

esta forma é acompanhada por infecções secundárias, principalmente bacterianas. 
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Provoca a destruição das cartilagens e mucosa oronasal e faríngea provocando 

características desfigurantes nos pacientes acometidos (Desjeux 2004; Rey 2008). 

No Brasil, as principais espécies responsáveis pela LTA pertencem aos 

subgêneros Viannia, representado pelas espécies Leishmania (V.) braziliensisis e 

Leishmania (V.) guyanensis, associadas com lesões cutâneas localizadas (LC) ou 

disseminadas (LCD) e lesões mucocutâneas (LMC, leishmaniose mucocutânea); e 

ao subgênero Leishmania, representado pela espécie Leishmania (Leishmania) 

amazonensis, associada com o desenvolvimento de lesões cutâneas localizadas ou 

com a forma difusa (LCD) (Lainson & Shaw, 1998; Goto & Lindoso, 2010). 

Dentre estas espécies, a Leishmania (V.) braziliensis é a mais prevalente, 

pois cerca de 5% dos pacientes com LTA apresentam a forma clínica mucosa 

causada por ela (Gontijo & de Carvalho, 2003).  

A Leishmania (Leishmania) amazonensis encontra-se distribuída em uma 

extensa área geográfica, compreendendo as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e 

Centro-Oeste. A doença causada por Leishmania (Leishmania) amazonensis 

apresenta um variado espectro clínico, podendo ocorrer desde uma lesão ulcerada 

até a forma visceral da leishmaniose ou, ainda, a forma LCD. É caracterizada pela 

presença de lesões nodulares, com infiltração cutânea pronunciada e dispersa por 

todo o corpo. As lesões geralmente não cicatrizam espontaneamente e são 

classicamente resistentes ao tratamento (Pompeu et al. 2001; Gontijo & de 

Carvalho, 2003). 

Com o intuito de estudar e caracterizar parasitos isolados de pacientes com 

diferentes formas clínicas da doença surgiu o Banco de Leishmanioses do Centro-

Oeste (LEISHBANK). O LEISHBANK é parte integrante do Laboratório de 

Imunobiologia das Leishmânias do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
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(IPTSP) da UFG e conta com a colaboração de Setor de Infectologia do Hospital de 

Doenças Tropicais Doutor Anuar Auad (HDT), em Goiânia. Após a confirmação 

clínica e a intradermoreação positiva, uma biópsia da lesão é encaminhada para o 

laboratório onde é processada para isolamento do parasito e caracterização 

molecular que permite a identificação da espécie do isolado. O isolado identificado é 

congelado e recebe como identificação as iniciais do paciente.  

Um destes isolados, o MAB-6 foi obtido de um paciente do Estado do 

Amazonas que apresentava a forma cutânea difusa com nódulos localizados em 

diversas regiões do corpo, lesões vegetativas e também lesões ulceradas. Este 

isolado foi caracterizado molecularmente como sendo da espécie Leishmania 

(Leishmania) amazonensis.  O paciente não apresentou cura clínica, apenas 

melhora temporária do quadro, mesmo após anos sendo submetido a diferentes 

protocolos quimioterápicos (Pereira et al 2009; Zauli-Nascimento et al 2010). 

1.3 Imunopatologia da Leishmaniose Tegumentar 

A inoculação de formas promastigotas pelo inseto vetor no hospedeiro 

vertebrado desencadeia mecanismos de defesa anteriores à resposta imune 

específica. Neste microambiente de entrada do parasito no hospedeiro, alguns 

componentes do sangue e da imunidade inata, como as proteínas do Sistema 

Complemento, provavelmente, causam a destruição de muitos parasitos (Sacks & 

Perkins 1984; Mosser et al. 1997). Essas proteínas, quando ativadas, ligam-se à 

membrana plasmática do parasito, levando à formação do complexo de ataque a 

membrana que provoca a lise seguida de morte. Os parasitos que escapam da lise 

no ambiente extracelular aderem rapidamente às células monocíticas residentes ou 
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recrutadas da circulação sanguínea, incluindo as células dendríticas (Blank et al. 

1993; Moll et al. 1995). Devido à ativação do Complemento ocorre um acúmulo de 

neutrófilos e macrófagos no local da infecção (Marsella & Gopegui 1998).  

A fixação de uma destas frações do Complemento (C3b) na superfície do 

parasito, também é importante para facilitar a adesão dos destes às células 

fagocíticas do sistema imune inato (Mosser & Edelson, 1985). Além da C3b, a 

própria glicoproteína gp63 presente na superfície do parasito se liga a receptores 

nas células fagocíticas, facilitando a fagocitose. No entanto, os parasitos que 

escapam da destruição proveniente da ativação do Complemento, são fagocitados e 

podem desencadear a infecção (Brittingham et al.,1999). 

Após serem fagocitadas, as formas promastigotas se transformam em 

amastigotas, internalizadas em vacúolos no interior dos macrófagos e se multiplicam 

por divisão binária (Silveira et al., 2009).  No hospedeiro vertebrado receptores de 

células fagocíticas como o de região Fc para imunoglobulina G (FcγR), o CR3 e o 

MR, desempenham um papel importante na infecção dos macrófagos por formas 

amastigotas (Peters et al. 1995). 

Em relação à imunidade adaptativa, na LC as células T CD4+ produzem mais 

citocinas do tipo Th1, como a interleucina 2 (IL-2), interferon-γ (IFNγ), e fator de 

necrose tumoral tumoral-α (TNF-α) (Pirmez et al.    3; Tapia et al.    3; Louzir et 

al. 1998; Hondowicz, 2000). A grande quantidade destas citocinas contribui para a 

eliminação inicial dos parasitos, visto que são responsáveis pela ativação de 

macrófagos e consequentemente pela morte dos parasitos intracelulares (Pirmez et 

al. 1993).  

A participação do IFN-γ provoca um aumento na produção de óxido nítrico 

(NO), cuja importância para a destruição de espécies de Leishmania spp. Foi 
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comprovada em leishmaniose murina, mas não está evidente ainda na leishmaniose 

humana (Vieira et al. 2002). Diferentemente, Bourreau et al. (2003) demonstraram 

que a presença de IL-13 e IL-4 (citocinas de padrãoTh2) no sítio e durante o início 

de desenvolvimento da lesão determinou o desenvolvimento de lesões de tamanho 

menor quando comparadas às de pacientes que apresentavam citocinas do padrão 

Th1, o que sugere um papel imunorregulatório das citocinas Th2 nas fases iniciais 

da doença, evitando o desenvolvimento de uma resposta inflamatória exacerbada. 

Estudos realizados por Rocha et al. (1999) apresentaram dados semelhantes, 

com maior produção de interleucina-10 (IL-10) em relação ao IFN-γ nos estágios 

iniciais da doença, e uma troca do perfil de citocinas com predomínio das pró-

inflamatórias ao longo da evolução da doença. Assim, o desenvolvimento da 

resposta Th1 nas fases seguintes com produção de IFN-γ e TNF-α, poderia levar à 

ativação eficiente de macrófagos, a destruição dos parasitos e à resolução das 

lesões produzidas pelas células, produzindo tanto citocinas do tipo Th1 quanto do 

tipo Th2 (IL-4) (Coutinho et al. 1996).  

Nos pacientes onde a cura clínica é espontânea, ou naqueles onde a cura 

clínica ocorre após o tratamento quimioterápico, observa-se uma proporção similar 

de células T CD + e CD8+com elevada produção de IFNγ e baixos níveis de IL-4. A 

relação inicial estabelecida entre o hospedeiro e o parasito é determinante no curso 

da infecção (Coutinho et al. 1998).  

No que se refere à evasão da resposta imune, sabe-se que parasitos do 

gênero Leishmania se beneficiam do processo apoptótico a fim de reduzir a resposta 

inflamatória do macrófago e proliferarem no hospedeiro, desenvolvendo assim, 

mecanismos capazes de driblar a atividade microbicida destas células, sendo 

capazes de sobreviver no interior das mesmas (Shaha, 2006).  
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A apoptose é o processo de eliminação celular essencial nos organismos 

multicelulares, traduzido como ―morte celular programada‖. Trata-se de um 

mecanismo fisiológico, geneticamente programado, que é essencial à sobrevivência 

por remover células indesejáveis e, portanto, regular o número de células do 

organismo (Horikawa et al., 2011). Os eventos apoptóticos iniciam-se na 

mitocôndria, com perda de potencial de membrana e liberação de citocromo e a 

consequente ativação de cisteíno-proteinases conhecidas como caspases. Estas 

enzimas possuem em sua composição um resíduo de cisteína e são capazes de 

clivar outras proteínas depois de um resíduo de ácido aspártico (Donnely et al., 

2000). 

Uma vez desencadeado, o processo apoptótico evolui com exposição de 

fosfatidilserina (PS), redução no volume celular, condensação da cromatina, 

formação de prolongamentos na membrana celular, desintegração do núcleo e 

clivagem do DNA por endonucleases, formam-se assim os chamados corpos 

apoptóticos, que se rompem e são rapidamente fagocitados por macrófagos e 

removidos sem que seja estabelecido um processo inflamatório (Hampton et al., 

1996). 

A exposição de PS, evento dependente da presença de cálcio no meio 

extracelular induz nos macrófagos a síntese das citocinas anti-inflamatórias TGF-β e 

IL-10 e inibe a síntese da citocina pró-inflamatória TNF-α. (McDonald et al.,    ).  

Desta forma, as leishmânias realizam um mecanismo de evasão à resposta 

imune que é denominado de Mimetismo Apoptótico e consiste basicamente na 

capacidade do parasito aumentar a exposição de PS, afim de que, ao serem 

fagocitadas pelos macrófagos, não seja gerado um processo inflamatório, o que 
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contribui para a sobrevivência das mesmas no organismo do hospedeiro. (Balanco, 

et al., 2001; Moreira e Barcinski, 2004; Wanderley et al., 2005).  

1.4 Tratamento 

Para o tratamento convencional de pacientes com LTA o fármaco de primeira 

escolha é o antimonial pentavalente, que é leishmanicida por interferir na glicólise e 

na oxidação dos ácidos graxos em formas amastigotas. No Brasil é utilizado o N-

metil glucamina (Glucatime®), que atua em todas as formas de LTA, não sendo 

recomendado para pacientes coinfectados com o Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV) e gestantes pela capacidade de atravessar a barreira placentária, podendo 

impregnar no tecido nervoso do feto, levando a síndromes severas de retardamento 

mental (Ministério da Saúde 2010).  

O Glucatime® é utilizado há mais de 50 anos no tratamento da LTA. É 

administrada ao paciente uma dose de 20 mg/Kg/dia comumente aplicadas via 

intramuscular ou endovenosa, em um esquema terapêutico intenso com ciclos de 

vinte a trinta dias (FUNASA, 2000). No interior dos fagolisossomos das células dos 

pacientes o fármaco se torna ativo em contato com o micro-organismo, nos 

macrófagos ou em ambos. Nos casos onde o tratamento com o Glucatime® não é 

eficiente, ou oferece muitos efeitos colaterais ao paciente, de modo a inviabilizar o 

uso deste medicamento, é indicado a Anfoterecina B e o Isotionato de Pentamidina 

como fármacos de segunda escolha (FUNASA, 2000; Ministério da Saúde 2010). 

Tanto os fármacos de primeira escolha, como os de segunda escolha apresentam 

efeitos colaterais significativos, sendo, de modo geral, nefrotóxicos e cardiotóxicos 

para os pacientes (Croft et al.,2006). 
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O Desoxicolato de Anfotericina B é um antibiótico poliênico, com excelente 

atividade “in vitro” na destruição de leishmânias intra e extracelulares. É uma droga 

leishmanicida que atua nas formas amastigotas de Leishmania spp. Apresenta 

toxicidade seletiva por sua interferência nos ésteres da membrana citoplasmática do 

parasito. Em camundongos e macacos infectados com L. donovani, foi 400 vezes 

mais potente que o antimonial pentavalente. É considerada como droga de primeira 

escolha no tratamento de pacientes gestantes com LTA e pacientes com coinfecção 

Leishmaniose/HIV e de segunda escolha quando não se obtém resposta ao 

tratamento com o antimonial pentavalente ou na impossibilidade de seu uso. Os 

efeitos adversos decorrentes do uso desta droga são inúmeros e frequentes, todos 

dose-dependentes, sendo as complicações renais as mais importantes (Ministério da 

Saúde, 2010).  

As Pentamidinas são diamidinas aromáticas que estão sendo utilizadas como 

drogas de segunda escolha no tratamento da LTA em áreas endêmicas dos 

continentes americano, asiático e africano. Alguns esquemas alternativos de 

tratamento vêm sendo utilizados nos casos refratários ou com contraindicação aos 

esquemas tradicionais, porém, embora tais indicações façam sentido, não foram 

documentadas por ensaios clínicos controlados que possam respaldar sua 

aprovação (Ministério da Saúde, 2010).  

A cura da LTA é caracterizada pela re-epitelização e regressão total do 

infiltrado inflamatório e do eritema. Estes eventos podem ocorrer em até três meses 

de tratamento. Em seguida, o paciente deverá ficar sob acompanhamento por 12 

meses (Lima et al., 2007). 

Mediante o exposto, iniciativas que busquem o desenvolvimento e o 

estabelecimento de novas modalidades terapêuticas para a leishmaniose cutânea 
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devem ser estimuladas, à medida que se apresentem mais eficientes, menos 

tóxicas, adequadas ao sistema de saúde público do país e que aumentem a adesão 

do paciente ao tratamento. 

1.5 Cicatrização 

A capacidade do organismo em substituir células danificadas ou mortas e de 

realizar o reparo do tecido após a inflamação é crítica para a sobrevivência (Cotran 

et al., 2002). Este processo de reparação tecidual pode ocorrer através de dois 

processos distintos: a regeneração, que é a substituição do tecido lesado por um 

tecido semelhante ao perdido na lesão, ocorrendo em tecidos com grande potencial 

mitótico, e a cicatrização, que é um processo no qual a perda tecidual é substituída 

por um tecido cicatricial não funcional (Carvalho, 2002; Medeiros et al., 2005). 

A cicatrização de lesões cutâneas é um processo biológico que acontece de 

forma dinâmica, e bem ordenada, apresentando três fases didaticamente definidas 

como: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelação (Cotran et al., 

2002). 

Em uma lesão tecidual, a lesão dos vasos produz sangramento, e a resposta 

do organismo frente a esse evento é a hemostasia, que se traduz por vasoconstrição 

e formação de coágulo (Fine & Mustoe, 2001). O coágulo é uma cobertura primária 

composta por fibrina que auxilia na aproximação das bordas lesadas e fornece um 

ambiente para que as plaquetas secretem fatores de crescimento (FCs), citocinas e 

elementos da matriz extracelular (MEC). Estes mediadores do processo inflamatório 

recrutam macrófagos e neutrófilos, os quais secretam diversos fatores específicos 
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que orquestram as fases seguintes do processo de reparação tecidual, como 

eicosanoides e leucotrienos (Gaudino, 2005). 

Em resposta à produção endotelial de eicosanoides e leucotrienos, há um 

aumento progressivo da permeabilidade vascular às células migrantes e substâncias 

biologicamente ativas (Broughton et al., 2006). Surgem elementos essenciais para a 

continuação fisiológica da cicatrização: um arcabouço de fibrina, necessário para a 

migração das células que chegarão, e os primeiros fatores de crescimento com 

atividade. Estes últimos são polipeptídeos secretados na lesão, que podem ter como 

função estimular ou inibir a síntese de determinadas proteínas, além de atuarem na 

ativação e migração de células (Guyuron et al., 2009). Dentre os que são secretados 

pelas plaquetas por degranulação, se destacam PDGF (fator de crescimento 

derivado de plaquetas) e TGF-β(fator transformador do crescimento beta), que neste 

primeiro momento terão como função atrair neutrófilos e monócitos, e o EGF (fator 

de crescimento epidérmico), que será mais ativo na fase proliferativa (Figura 2). 

 

Figura 2: Citocinas envolvidas no processo de cicatrização, seus efeitos biológicos e células 
produtoras. (Conduta, Aldunate & Ferreira, 2010). 
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Na fase inflamatória, macrófagos classicamente ativados (tipo M1) e 

neutrófilos ativados pelas citocinas, removerão partículas estranhas e tecido morto 

do leito da ferida.  A ação antimicrobiana dos polimorfonucleares se dará pelo 

aumento da produção de radicais livres de oxigênio e, a dos macrófagos, pela 

síntese aumentada de óxido nítrico (NO), que reage com peróxidos e gera um 

agente ainda mais potente do que o primeiro (Townsend et al., 2011). 

 

Figura 3: Representação gráfica da resposta normal da pele a feridas, mostrando o numero relativo 
das principais células durante as três fases do processo de cicatrização. (adaptado de Gray et 
al.1995) 

 

Com a finalidade de degradar elementos da matriz extracelular e tecido 

necrótico para facilitar a migração celular no leito da lesão, neutrófilos e macrófagos 

também secretam as metaloproteinases (proteinases de elementos da matriz).  

Macrófagos do tipo M2, alternativamente ativados, também são importantes 

por produzirem uma diversidade de fatores de crescimento, dentre os quais se 
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incluem: EGF, FGF (fator de crescimento dos fibroblastos), PDGF, TGF-β e VEGF 

(fator de crescimento endotelial vascular) (Kierszenbaum et al., 2004). Estes fatores 

serão importantes na próxima fase da cicatrização. 

O segundo estágio do processo de cicatrização é a fase de proliferação 

(Figura 3), que se caracteriza por fibroplasia, angiogênese e re-epitelização. Na 

fibroplasia ocorrerão migração e proliferação de fibroblastos, concomitante à síntese 

de novos componentes da matriz extracelular (Singer & Clark, 1999). 

Nesta fase, a migração e a proliferação de fibroblastos se darão a partir das 

margens livres da ferida e de células mesenquimais (Singer & Clarck, 1999), ao 

passo que os principais estímulos quimioatraentes e mitogênicos dos primeiros 

serão o EGF e o PDGF. Por outro lado, PDGF e TGF-β induzirão a diferenciação 

dos fibroblastos em miofibroblastos que são capazes de se contrair e se expandir, 

movimentando-se, assim, pela lesão. Durante a movimentação dos miofibroblastos, 

ocorre deposição de fibronectina sobre o arcabouço de fibrina (Kierszenbaum AL, 

2004). 

O FGF, o VEGF e o TGF-β ativam as células endoteliais, que iniciam a 

expressão do ativador de plasminogênio, o qual cliva o plasminogênio sérico e a pró-

colagenase em, respectivamente, plasmina, com ação fibrinolítica (Kierszenbaum A., 

2004), e colagenase, que degrada colágeno (Townsend et al., 2011). Deste modo 

ocorre degradação local da membrana basal circundante e o endotélio começa a 

proliferar em uma estrutura tubular em resposta às mesmas citocinas que o 

ativaram, as quais se encontram concentradas entre o entrelaçamento do arcabouço 

circundante. Essa migração ocorre através da interação entre as integrinas e os 

componentes da matriz extracelular, principalmente a fibronectina e a laminina 

(Kierszenbaum AL, 2004). 
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A re-epitelização tem por função reestruturar as funções da epiderme de 

proteção mecânica, regulação da temperatura local, defesa contra micro-organismos 

e barreira hídrica. Para tanto ela deve re-estruturar os estratos de queratinócitos: 

basal, espinhoso, granuloso, lúcido e córneo, que possuem quantidades crescentes 

de queratina (Kierszenbaum AL, 2004). 

A terceira e última fase do processo de cicatrização é a de remodelação 

tecidual. Sendo o colágeno o principal componente da derme, esta etapa constitui-se 

da mudança do tipo de colágeno que a compõe e de sua disposição. O colágeno 

tipo III, inicialmente mais abundante que o tipo I, vai sendo degradado mais 

ativamente com o decorrer do tempo, enquanto o colágeno I vai tendo sua produção 

aumentada pelos fibroblastos (Singer & Clark, 1999). 

Histologicamente, a lesão causada por leishmânias apresenta um infiltrado 

inflamatório granulomatoso de células mononucleres e neutrófilos, sem necrose 

(Bittencourt & Barral, 1991). A resposta imune influencia no processo de 

cicatrização, a resposta adaptativa de padrão Th1 está relacionada com o processo 

de cura e a resposta padrão Th2 com a suscetibilidade ao parasito. Porém, 

presume-se que a resposta seja um misto entre as duas, o que depende de fatores 

genéticos e imunológicos do hospedeiro, da virulência da cepa da leishmânia e do 

vetor (Campos-Neto. 2005).  

A cura das lesões de leishmaniose inicia-se com o processo de inflamação 

observado histologicamente com a presença de células mononucleares e neutrófilos. 

Após o tratamento convencional, com as drogas de escolha, observa-se uma 

diminuição na inflamação, com a deposição de fibras de colágeno, que indicam a 

cicatrização (Viana e cols., 2013). Todavia, a cura da leishmaniose deve ser vista 

com cautela, pois mesmo com o desaparecimento das lesões, o parasito pode 
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manter-se persistente, sendo comprovada a sua persistência pela pesquisa através 

de técnicas moleculares, como a PCR (Botelho, 2004). 

1.6 Laserterapia em LTA 

O uso de laseres no tratamento de lesões dermatológicas de diferentes 

etiologias vem sendo empregado com resultados altamente promissores e, 

principalmente, sem efeitos colaterais (Yu et al., 2003). Os efeitos terapêuticos dos 

laseres são amplos, e entre eles destacam-se os efeitos trófico-regenerativos, 

antinflamatórios, e analgésicos (Woodruff et al., 2004). 

O laser é um instrumento fotoestimulante, ou seja, de princípio determinado 

por produção de energia e que, segundo Lima et al., (2004) emite uma radiação 

eletromagnética não-ionizante que se difere das demais fontes luminosas. Para 

Bagnato (   5), ―o princípio básico de funcionamento do laser está baseado nas leis 

fundamentais da interação da radiação luminosa com a matéria‖. Assim, o fator que 

determina em que tipo de matéria e com qual objetivo o laser é utilizado, é a sua 

potência. A utilização do laser de baixa potência (LLL, do inglês Low-Level Laser) 

como recurso terapêutico apresenta particularidades de acordo com a sua 

frequência (comprimento de onda), o que determina o poder de penetração tecidual 

(Figura 4), podendo acelerar a cicatrização da ferida, visto que tem efeito durante a 

fase prolifetariva, o que interfere também na fase de remodelação (Orringer et al., 

2008), além de minimizar os prejuízos secundários à sua presença, como a dor e a 

resposta inflamatória (Lima et al., 2004; Bagnato 2005; Lins et al. 2010; Avci et al., 

2013; Beckmann et al. 2014). 
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Figura 4: Profundidade de penetração do laser nos tecidos, de acordo com o seu comprimento de 
onda (adaptado de Avci et al., 2013). 
 

A radiação laser apresenta efeitos primários (bioquímico, bioelétrico e 

bioenergético), que atuam a nível celular promovendo aumento do metabolismo, 

podendo aumentar a proliferação, maturação e locomoção de fibroblastos e 

leucócitos, intensificar a reabsorção de fibrina, aumentar a quantidade de tecido de 

granulação e diminuir a liberação de mediadores inflamatórios, acelerando assim o 

processo de cicatrização (Bourguignon- Filho et al., 2005). 

Lima, Garcia e Okamoto (2004), descrevem que o LLL estimula as 

membranas celulares e mitocôndrias, induzindo uma biomodulação celular, sendo 

indicado desta forma em quadros patológicos para acelerar o processo de reparo 

tecidual, e diminuir quadros edematosos e álgicos, agudos ou crônicos.  

Outros autores afirmam ainda que a terapia através do laser de baixa 

potência (LLLT, do inglês Low-Leavel Laser Therapy) influencia parâmetros de 

estresse oxidativo como a alteração da atividade das enzimas antioxidantes e a 
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produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS) (Stadler et al., 2000). 

Subentende-se que o processo metabólico celular é exacerbado com a 

fotorrecepção mitocondrial pela luz monocromática. A absorção da luz emitida pelo 

laser acelera a transferência de elétrons (cadeia respiratória) e induz uma produção 

inicial de ROS, especificamente aumentando a produção de ânion superóxido (Karu 

& Afanas’Eva , 1995). A produção excessiva dessas espécies pode acarretar danos 

nos constituintes celulares como lipídeos, proteínas, interferindo na fluidez de 

membrana e também em ácidos nucleicos (Halliwell & Gutteridge, 2007). Por ser a 

estrutura mais evidente, a membrana celular parece ser o primeiro alvo dos efeitos 

gerados (Figura 5) (Avci et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mecanismo de ação do laser de baixa intensidade. Estimulação das membranas celulares e 
mitocôndrias, induzindo biomodulação e parâmetros de estresse oxidativo como a alteração da 
atividade das enzimas antioxidantes e a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS) 
(adaptado de Avci et al., 2013). 
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Os danos no mecanismo celular como resultado da irradiação do laser e sua 

influência nos parâmetros oxidativos ainda não estão bem compreendidos, havendo 

muitas controvérsias (Nakagawa, 1992). Porém, é possível que, dependendo da 

dose administrada, do período de exposição e da intensidade, a laserterapia possa 

alterar os mecanismos de defesa contra a produção excessiva de ROS (Halliwell & 

Gutteridge, 2007). 

A maior parte dos estudos disponíveis na literatura avaliaram a ação 

terapêutica com laser “in vitro” em culturas celulares e demonstraram um efeito 

estimulador da proliferação celular. Foi observado que laseres de baixa potência 

induzem efeitos bioestimulatórios em cultura de macrófagos com expressão de 

fatores que levariam à produção de pró-colágeno e colágeno (Thomas et al., 1995; 

Mcdougall et al., 2006; Medrado et al., 2003).  

Estudos sobre fibroblastos descrevem um efeito proliferativo e/ou ativador da 

síntese proteica, dependendo das características e parâmetros do laser utilizado 

como: comprimento de onda (ʎ), forma de emissão, densidade de potência e 

densidade de energia utilizada. Contudo, até o momento a literatura conta com 

poucos estudos, “in vivo” ou “in vitro”, que avaliam a ação do laser diretamente sobre 

parasitos de maior complexidade como é o caso dos protozoários, sendo possível 

encontrar apenas trabalhos que descrevem a susceptibilidade de alguns fungos e 

bactérias aos tratamentos “in vitro” com laseres de baixa potência (Nussbaumet al., 

2003; Basso et al., 2011; Franzen et al., 2011).  

Alguns estudos apontam ainda para o fato de que o efeito da terapia pode ser 

espécie-específico, como visto por Nussbaum et al. (2003), onde a terapia com o 

mesmo laser influenciou positivamente a replicação de uma espécie de bactéria e 

negativamente outra espécie. Além disso, estes trabalhos apresentam grandes 
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variações quanto ao comprimento de onda (tipo de laser), dose e meios (suspensão 

ou sólido) e tais variáveis afetam a homogeneidade dos resultados.  

Estudos com o fungo Paraccocidioides brasiliensis mostraram que 

tratamentos de lesões causadas por esse fungo com a LLLT a uma dose de 3J/cm3 

auxiliaram na diminuição do edema, na aceleração do processo de cicatrização da 

lesão cutânea e na diminuição da quantidade de granulomas. Além disso, não foram 

encontrados fungos viáveis nas lesões das patas dos camundongos tratadas, 

enquanto que em patas de animais não tratados foram encontrados granulomas 

difusos com presença de fungos (Ferreira et al., 2006). 

Os dados da literatura são raros para LTA, sobre a possível ação do laser 

sobre o parasito em si (Dutta et al., 2005; Akilov et al., 2006; AL-Jeboory et al., 

2007). Al-Jeboory et al (2007) demonstraram um efeito prejudicial na viabilidade de  

leishmânias (Leishmania major) tratadas com laser de baixa potência.  

Desta forma, faz-se necessário ampliar o conhecimento sobre o uso dos 

laseres em lesões oriundas da LTA e ainda, seu efeito sobre a cicatrização e sobre o 

próprio parasito. 
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2 - Justificativa  

 

A LTA é uma doença negligenciada que apresenta extrema relevância em 

termos de saúde pública no Brasil e na região Centro-Oeste, onde dados 

epidemiológicos obtidos no site do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN-Ministério da Saúde), revelam que no período de 2001 a 2008 

foram notificados 35.575 novos casos da doença.  

A forma cutânea da LTA apresenta um quadro clínico caracterizado pela 

presença de ulcerações na pele que variam em número e proporção em cada 

indivíduo. O tratamento destas lesões baseia-se no uso de drogas de efeito 

sistêmico e com significativos efeitos colaterais.  

Neste cenário, o desenvolvimento de ferramentas alternativas para o 

tratamento das lesões se apresenta como ponto relevante para a terapêutica da 

LTA, que deve visar um melhor comprometimento do paciente, a redução do uso de 

fármacos tóxicos e a diminuição do custo para o poder público.  Nesta direção, a 

laserterapia de baixa potencia vem sendo utilizada na clínica dermatológica com 

resultados altamente promissores no tratamento de lesões cutâneas de diferentes 

etiologias. Contudo, frente à escassez de dados, é de grande interesse o estudo do 

uso do laser de 660nm na cicatrização de lesões cutâneas na leishmaniose (in vivo), 

bem como os seus efeitos sobre o parasito (in vitro). 
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3 - Objetivos  

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar as possíveis consequências da terapia com o laser de 660nm sobre a 

cicatrização de lesões cutâneas geradas na leishmaniose experimental murina, bem 

como as ações “in vitro” do laser no isolado MAB-6 de Leishmania (Leishmania) 

amazonensis.  

3.2 Objetivos Específicos 

Em modelos experimentais murinos pretende-se avaliar a influência do laser 

sobre: 

 - A curva de crescimento “in vivo” do parasito através da medida da pata; 

- A dinâmica temporal da cicatrização de lesões cutâneas ulceradas;  

 - A produção de colágeno na lesão. 

Em culturas de isolado MAB-6 de Leishmania (Leishmania) amazonensis, 

tratadas ou não com o laser, pretende-se avaliar: 

- A curva de crescimento “in vitro”; 

- A viabilidade dos parasitos antes, durante e após o término do tratamento através 

dos ensaios de Azul de Trypan e MTT; 

- A indução à apoptose por Anexina V; 

- A integridade da membrana dos parasitos pela técnica de Espectroscopia EPR; 

- A capacidade de infecção de parasitos tratados e não com o laser por meio da 

diluição limitante. 
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4 - Materiais e Métodos 

4.1 Animais 

Foram utilizados camundongos machos BALB/c com 8-10 semanas de idade 

mantidos com água e ração à vontade. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas da UFG sob o 

protocolo número 036/2010 (Anexo I). 

4.2 Isolados 

Os parasitos do LEISHBANK pertencentes ao isolado MAB-6 de Leishmania 

amazonensis provenientes de um paciente do Estado do Amazonas que 

apresentava a forma cutâneo – difusa, com nódulos localizados em diversas regiões 

do corpo, lesões vegetativas, e também lesões ulceradas foram cultivados em 

placas de 24 poços em meio Grace completo a temperatura de 26 ºC. Nas culturas, 

foram feitos repiques de três em três dias, sempre iniciando com a concentração de 

106 parasitos/mL. 
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4.3. Delineamento Experimental 

4.3.1 Ensaios “in vivo”  

 

Figura 6: Delineamento experimental dos ensaios realizados “in vivo”. 
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4.3.2 Ensaios “in vitro” 

Figura 7: Delineamento experimental dos ensaios realizados “in vitro”. 

4.4. Ensaios “in vivo”  

4.4.1 Infecção dos Camundongos 

Os animais foram infectados no coxim plantar da pata traseira direita com 5 x 

106 parasitos na forma promastigota metacíclica obtidos ao sexto dia de cultura, do 

isolado de MAB-6 de Leishmania (Leishmania) amazonensis  do Banco de 

Leishmânias do Centro-Oeste (LEISHBANK). 

4.4.2 Tratamento “in vivo” 

Após o estabelecimento das lesões ulceradas (oito semanas, em média), os 

animais foram divididos em dois grupos, tratados e não tratados. Os animais do 

grupo tratado foram então submetidos por cinco dias consecutivos a sessões de 

tratamento com o laser de 660nm com duração de aproximadamente dois minutos 
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cada. O tratamento foi realizado com a imobilização do animal, onde a luz do laser 

foi incidida a uma distância de aproximadamente um centímetro da lesão.  Os 

animais não tratados sofreram o mesmo tipo de estresse de contenção ao qual 

foram submetidos os animais tratados. Após o último dia de tratamento os animais 

foram sacrificados e as patas foram coletadas. O equipamento utilizado para 

aplicação do laser foi o modelo ENDOPOHTON com caneta aplicadora de 660nm da 

marca Kld Biossistemas®(Figura 8). 

 

Figura 8: A)Foto representativa do laser ENDOPOHTON com caneta aplicadora de 660nm da marca 
Kld Biossistemas

®
 utilizado no tratamento das culturas e dos animais nos experimentos. B) Caneta 

Aplicadora com emissão de luz pontual.  
 

O laser utilizado é um diodo de arsenieto de gálio aluminizado (AsGaAl), com 

comprimento de onda de 660 nm, potência de 20 mW e área do feixe de 0,035 cm². 

A dose utilizada em todos os experimentos foi sempre a mesma 3J/cm2, em modo 

de pulso contínuo por 5 segundos em aplicação pontual. Sendo considerados dois 

pontos por poço. A dose ou densidade de energia (DE) é dada pela fórmula: 
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No aparelho utilizado, apenas era possível ajustar o tempo, pois, a potência 

era fixa e a área do feixe também. 

4.4.3 Avaliação da Curva de Crescimento “in vivo” (Mensuração do Tamanho 

das Patas) 

Do momento da infecção até o aparecimento das lesões ulceradas, as patas 

direita e esquerda foram avaliadas e o tiveram o seu tamanho mensurado 

semanalmente com o auxílio de um paquímetro. A medida da diferença entre as 

duas patas de um mesmo animal foi obtida para o acompanhamento da curva de 

crescimento do parasito “in vivo”. Desta forma, foi possível avaliar com uma 

frequência semanal o crescimento da pata direita dos animais, podendo então, ser 

mensurada indiretamente a cinética do processo de resolução da lesão. Durante o 

período de tratamento com o laser, as patas foram ainda mensuradas diariamente 

alguns instantes antes da aplicação do mesmo, com o objetivo de se avaliar o 

tratamento no processo de cicatrização da lesão.  

4.4.4 Análise Histopatológica 

Após o sacrifício dos animais as patas com lesões foram coletadas, fixadas 

em paraformaldeído a 4% e processadas como de rotina e incluídas emparaplast 

Sigma Aldrich®. Lâminas contendo secções de 3 μm do tecido foram confeccionadas 

utilizando-se o micrótomo da marca Leica®, modelo RM2255 e coradas com 

hematoxilina e eosina para posterior análise em microscopia de luz. Assim, foi 
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realizada a análise qualitativa da presença de infiltrado inflamatório, a continuidade 

do epitélio e o edema, por meio da avaliação tecidual.  

4.4.5 Avaliação Qualitativa do Colágeno 

Para a avaliação qualitativa do colágeno, as mesmas lâminas utilizadas na 

análise histopatológica foram desparafinizadas em xilol, hidratadas e coradas em 

Picrosirius por 30 minutos e contracoradas com hematoxilina. A análise microscópica 

foi realizada em microscópio óptico comum.  

4.5. Ensaios “in vitro” 

4.5.1 Tratamento das Culturas 

As culturas de leishmânias foram divididas em 3 grupos para a realização da 

curva de crescimento “in vitro”,  sendo o Grupo 1 de culturas não tratadas, o Grupo 2 

de culturas tratadas inicialmente e o Grupo 3 de culturas tratadas continuamente. O 

grupo não tratado, após o procedimento de expansão dos parasitos sofreu 

intervenção apenas para a contagem dos parasitos para a realização da curva de 

crescimento “in vitro”, em hematocitômetro. O grupo tratado inicialmente recebeu o 

tratamento do laser apenas antes do procedimento de expansão dos parasitos 

realizado para a construção da curva de crescimento “in vitro” durante 3 dias 

consecutivos. Já o grupo tratado continuamente recebeu o tratamento antes do 

procedimento de expansão e durante todos os dias de tratamento da curva, 

totalizando 12 dias.  
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O tratamento foi feito em intervalos de 24 horas pela emissão contínua do 

laser através de caneta óptica que incide a luz diretamente em cada poço. Os 

parasitos foram quantificados, diariamente, durante todos os dias do experimento, 

por meio de contagem em hematocitômetro para curva de crescimento.  

Para os demais experimentos a cultura foi divididas em apenas 2 grupos. O 

grupo não tratado e o grupo tratado continuamente pelo período de 5 dias. 

Para o ensaio de MTT realizou-se a expansão com 106 parasitos/300µL de 

meio Grace completo e foram divididos de forma aleatória os grupos de parasitos 

que seriam tratados e os grupos de parasitos que não seriam tratados com o laser. 

O tratamento foi feito igualmente pela emissão contínua do laser através da caneta 

óptica, sendo uma aplicação no dia da expansão dos parasitos e as demais nos 

próximos quatro dias após a mesma. 

Para análise da integridade da membrana plasmática pelo espectroscópio 

EPR os parasitos foram expandidos em placas de cultura de 24 poços, uma em que 

os parasitos foram tratados e outra com parasitos que não foram tratados com laser. 

O tratamento foi feito pela emissão contínua do laser através da caneta óptica, 

sendo uma aplicação no dia da expansão dos parasitos e as demais nos próximos 

quatro dias. 

Para a avaliação da capacidade de infecção “in vivo” os parasitos foram 

expandidos em cultura e divididos em grupo de parasitos tratados e outro grupo de 

parasitos não tratados com o laser. O tratamento foi feito por 5 dias consecutivos até 

que leishmânias promastigostas procíclicas com alta capacidade de multiplicação 

em cultura, se diferenciassem em formas promastigostas metacíclicas, logo, 

infectantes. 
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4.5.2 Viabilidade por Azul de Trypan 

A viabilidade das leishmânias foi avaliada logo após o tratamento das 

culturas. Foram retiradas alíquotas das culturas de leishmânias tratadas e não 

tratadas e em diluição com o corante Azul de Trypan, foi realizada a contagem de 

células coradas em hematocitômetro. Em se tratando de um corante vital, à 

observação microscópica para contagem, as formas do parasito que apareceram 

coradas foram consideradas mortas, enquanto que as vivas não reagiram com o 

corante, permanecendo descoradas.   

4.5.3 Viabilidade por MTT 

A viabilidade das leishmânias relacionada à atividade mitocondrial foi avaliada 

pelo método MTT, o qual é considerado uma medida indireta da viabilidade celular e 

uma medida direta da atividade das desidrogenases mitocondriais e de outras 

organelas com membrana (Barridge et al, 2005). Após a transferência das culturas 

tratadas e não tratadas para placas de 96 poços, cada poço recebeu    μL da 

solução de MTT e as placas foram incubadas por 4 horas a 36ºC, em estufa 

contendo 5% de CO2. Em seguida, foram acrescidos a cada poço     μL de SDS 

10%, e as placas foram incubadas pelo período de 24 horas. Findo este tempo, a 

absorbância gerada pelo corante foi determinada através de leitor de microplacas 

ThermoLabsystems Multiskan® a 550 nm.  

4.5.4 Avaliação da Apoptose Por Anexina V 

Baseando-se no príncipio de que durante o processo apoptótico ocorre a 

externalização da fosfatidilserina (PS) e também diante do fato de que dentre todas 
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as metodologias empregadas na avaliação do processo apoptótico que se 

fundamentam na detecção de alterações morfológicas celulares, a citometria de 

fluxo é um dos métodos mais precisos e reprodutíveis. (SCHMID et al., 1992; 

KOOPMAN et al., 1994). Dentre os marcadores nucleares e corantes fluorescentes 

comumente utilizados nos ensaios de verificação e quantificação da apoptose por 

citometria de fluxo, destaca-se o uso da Anexina V associada ao fluorocromo 

isotilcianato de fluoresceína (FITC), a qual se mostra útil na detecção de células 

apoptóticas em decorrência de sua ligação ocorrer preferencialmente a fosfolipídeos 

carregados com cargas negativas, como é o caso da PS expressa no início do 

processo apoptótico. (CLARKE et al., 2000; LEE et al., 2004).  

Para esta análise, as leishmânias foram colocadas em cultivo em meio Grace 

completo e divididas em dois grupos (tratados e não tratados) a partir da data da 

realização da expansão. Incluindo o dia da expansão, os parasitos tratados durante 

cinco dias consecutivos, conforme o protocolo descrito anteriormente. No último dia 

de tratamento, após sucessivas lavagens para retirada do meio, foi realizado o 

protocolo de marcação através do preparo do Tampão da Anexina (10 mM HEPES, 

140 mM NaCl, 2,5mM CaCl2, pH 7,4) e a adição de 3 µL de conjugado de  Anexina 

para cada 100 µL de tampão, com posterior incubação ao abrigo da luz por um 

período de 15 minutos. Em seguida, foram adicionados 100 µL da solução fixadora 

(PFA) e o material foi levado à leiura em Citômetro de Fluxo.  

4.5.5 Análise da Integridade da Membrana Plasmática dos Parasitos Tratados 

Pelo Espectroscópio EPR 

A Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR), também 

conhecida como Espectroscopia de Spin Eletrônico (RSE), é uma técnica de 
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princípios físicos que permite avaliar moléculas biológicas nas mudanças químicas e 

estruturais do sistema bioquímico. Permitindo assim avaliar a dinâmica molecular e 

estrutural, por meio da caracterização e detecção de elétrons, sem alterar ou destruir 

tais moléculas (Perussi et al., 1985).  

A EPR monitora a absorção líquida de energia a partir de uma radiação 

eletromagnética (micro-onda) quando a molécula muda seu estado de energia 

(McMillan, 1975).  As membranas biológicas não possuem centros paramagnéticos , 

por esse motivo utiliza-se de  sondas específicas, denominadas como marcadores 

de spin. Estas sondas são amplamente utilizadas devido à grande quantidade 

sensibilidade do espectro de EPR à sua mobilidade e extraordinária estabilidade 

química do fragmento paramagnético, geralmente o radical nitróxido, mesmo quando 

submetido a condições extremas de pH e temperatura (Salmon et al., 2007).  

Em estudos com marcadores de spin supõe-se que o espectro de EPR do 

marcador produz fielmente a estrutura e a mobilidade do sistema biológico, por esse 

motivo os marcadores em membranas biológicas são derivados de nitróxidos de 

ácidos graxos ou de fosfolípideos. Os marcadores de spin derivados do ácido 

esteárico, principalmente o 5-DOXIL estearato (5-DSA) são frequentemente usados 

em membranas para obter informações sobre a fluidez de lipídos. 

Para a avaliação da conformação e dinâmica das proteínas de membrana, o 

marcador de spin derivado de maleimido como o 4-maleimido (MAL-6),onde a 

oxidação do componente de membrana altera a dinâmica molecular das proteínas e 

esta alteração pode ser estudada através dos espectros de EPR. O marcador se liga 

covalentemente aos grupos sulfidrila dos resíduos de cisteína presente nas 

proteínas.  
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A utilização da espectroscopia por EPR permite avaliar a integridade de 

membrana das leishmânias após o tratamento com laser de baixa potência. Desta 

forma, no último dia de tratamento, os parasitas tratados e não tratados foram 

lavados em PBS EDTA por 3 vezes e em seguida, colocados em capilares de vidro 

na proporção de 108 parasitos/50µL de PBS EDTA. Uma pequena alíquota (1,2 µL) 

de uma solução de marcador de spin 5-DSA em etanol (5 mg/mL) foi também 

transferida para o capilar de vidro para marcar lipídios de membrana tanto dos 

parasitos tratados como nos não tratados. O mesmo foi feito com outro 

marcador,este de proteínas de membrana plasmática o 6-MAL em outros tubos 

capilares de vidro tanto com parasitos tratados como com os não tratados. Após 

essa etapa realizou-se a leitura no espectroscópio EPR. Todos os dados foram 

analisados pelo professor Dr. Antônio Alonso do Instituto de Física da UFG. 

4.5.6 Análise da Capacidade de Infecção de Parasitos Tratados ou Não com 

Laser 

A análise da capacidade de infecção de parasitos tratados ou não com o laser 

foi realizada através da infecção do coxim plantar de camundongos BALB/c com a 

concentração de 5x106 parasitos provenientes das culturas tratadas e não tratadas. 

Ao final de 12 semanas de infecção (tempo estimado para a cura da lesão) foi 

realizada a diluição limitante de material proveniente das patas infectadas e dos 

linfonodos drenantes da região poplítea dos camundongos, a fim de se avaliar a 

diferença de infecção entre o grupo de leishmânias tratadas e o grupo de 

leishmânias não tratadas (Souza-Neto et al., 2004).  

Após o sacrifício dos animais, as patas e os linfonodos foram coletados e 

colocados em placas de 24 poços contendo PBS e antibiótico, imersas no gelo. Em 
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seguida, as patas foram colocadas em Placas de Petri esterilizadas, onde a lesão foi 

dessecada com o auxílio de lâminas de bisturi, evidenciando-se assim a estrutura, 

passando em seguida pelo procedimento de maceração em placa de 24 poços 

contendo salina. Em seguida, os produtos da maceração foram transferidos para 

tubos Falcon, onde o volume total de cada tubo foi acertado para 5 mL. Os tubos 

foram então levados à centrifugação a 1000 RPM pelo período de 3 minutos. Após a 

primeira centrifugação, os sobrenadantes foram transferidos para outros tubos 

Falcon e levados à segunda centrifugação pelo período de 15 minutos a 3000 RPM. 

Ao término das centrifugações o sobrenadante foi descartado e o precipitado 

ressuspendido em Meio Grace completo. Este procedimento aconteceu da mesma 

maneira para os linfonodos.  

Foi feito o plaqueamento da suspensão de parasitos obtida após o processo 

descrito acima em placas de 96 poços esterilizadas. Para isso, foram adicionados 22 

µL da suspensão citada acima, em triplicata, aos poços da primeira fileira da placa, 

posicionada verticalmente. Aos outros poços foram adicionados 200 µL de Meio 

Grace completo e foram feitas diluições sucessivas 1:10 do primeiro ao décimo 

segundo poço, com o cuidado de trocar sempre as ponteiras após cada fileira 

homogeneizada.  

As placas foram incubadas por sete dias a partir das datas dos experimentos 

em estufa BOD a 26ºC e examinadas ao término deste período em microscópio de 

campo invertido, para a verificação da presença de parasitos, sendo o título 

considerado como a última diluição onde se observou a presença de parasitos. 
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4.6. Análises Estatísticas 

4.6.1 Análise Estatística dos Resultados Obtidos a Partir de Experimentos 

Realizados “in vivo”. 

A análise estatística dos resultados e a confecção dos gráficos foram 

realizadas através do software GraphPadPrism 5.0®. Para comparação entre os 

grupos controle e tratados os valores obtidos foram submetidos ao teste t de 

Student, sendo consideradas estatisticamente diferentes quando o p foi menor ou 

igual a  , 5 (p≤ , 5). 

4.6.2 Análise Estatística dos Resultados dos Resultados Obtidos a Partir de 

Experimentos Feitos “in vitro” 

Os dados dos 3 grupos da curva de crescimento “in vitro” foram analisados 

por meio de análise de variância (ANOVA) seguidos de testes a posteriori par a par. 

E os dados com dois grupos foram analisados por teste t e correspondente não 

paramétrico. Para todas as análises e construção dos gráficos foi utilizado o 

software GraphPadPrism 5.0 ®. 
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5 - Resultados 

5.1 Resultados dos Ensaios “in vivo” 

5.1.1 Curva de Crescimento “in vivo” 

Os animais tratados que receberam tratamento com o laser ao final do 

período de cinco dias apresentaram uma diminuição do tamanho da pata infectada 

quando comparados ao grupo não tratado, evidenciando de forma indireta a ação do 

LLL na resolução de lesões (Figura 9A). A avaliação macroscópica remete a 

diminuição do edema e consequentemente redução do volume das patas. Nas 

figuras 9B e 9C pode-se observar a evolução individual de cada animal no período 

do tratamento. 

Com o objetivo de avaliarmos se a LLLT afetaria o tempo de fechamento 

completo das lesões, foi realizado um segundo experimento com animais infectados 

e tratados pelos cinco dias e acompanhados por mais 9 dias pós o tratamento 

(dados não mostrados). Este grupo, no entanto, apresentou um retardamento do 

aparecimento das lesões para o início do tratamento (10 semanas) e um baixo 

número de animais, 6 em 20, que apresentaram a lesão. Com nove dias após o 

tratamento as lesões menores já haviam cicatrizado totalmente nos animais tratados 

e nos camundongos tratados as lesões menores estavam com cicatrização 

incompleta. Entretanto, devido a atipia da dinâmica temporal, este grupo foi excluído 

do presente trabalho.  
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Figura 9: Curva de crescimento “in vivo”: mensuração do tamanho da pata dos camundongos 
infectados com o isolado MAB-6 de Leishmania (Leishmania) amazonensis. A- Comparação entre os 
dois grupos experimentais. B-Avaliação individual do grupo Não Tratado. C- Avaliação individual do 
grupo Tratado. Em A, dados representam média ± SEM. * p<0,05.Gráficos representativos de 2 
experimentos independentes. 

5.1.2 Análise Histopatológica 

A análise histológica revelou que os animais tratados com o laser de 660 nm 

apresentaram um infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo subepitelial mais intenso 

do que os animais não tratados com presença preferencial de células 

mononucleares, especialmente linfócitos e macrófagos (Figura10A e C). Também 

foram evidenciados múltiplos e característicos vacúolos com as formas amastigotas 

dos protozoários no seu interior. No grupo de animais não tratados, foi observado 

infiltrado inflamatório moderado, com presença de neutrófilos, plasmócitos e 

mastócitos (Figura 10B). Grande número de vacúolos contendo formas amastigotas 

do parasito também foi evidenciado nestes animais (Figura 10B). 



39 

 

Nos animais tratados além do intenso infiltrado observou-se também a 

presença de epitélio reativo que pode ser evidenciado pela hipercromasia das 

células basais do epitélio e pela presença de acantose, aumento da espessura do 

epitélio, na região imediatamente adjacente à lesão. Nestes animais também foi 

constante a presença de re-epitelização mesmo na presença de crosta (Figura 10C). 

 

 

Figura 10: Análise histopatológica da região da lesão da pata de animais tratados e não tratados. A- 
Figura representativa de animais não tratados, evidenciando a presença de crosta sem re-
epitelização da lesão (seta). Presença de infiltrado inflamatório moderado com destruição do tecido 
conjuntivo e grande número de vacúolos com amastigotas do parasito (aumento 200X). B- Em 
detalhe, vacúolos com amastigotas (seta fina) em patas de animais não tratados com laser e 
presença de plasmócitos (células mais coradas dentro da determinação) (aumento 400X). C- Figura 
representativa da histologia do local da lesão nas patas dos animais tratados com laser. Presença de 
epitélio basal ativo (evidenciado pela hipercromasia), re-epitelização e fechamento da úlcera (seta) 
com processo acantótico adjacente (asterisco); presença de intenso infiltrado inflamatório no tecido 
conjuntivo e vacúolos com formas amastigotas do parasito. 
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5.1.3 Análise da Deposição de Colágeno 

A partir da confecção de lâminas histológicas, contendo fragmentos da lesão 

pôde-se analisar qualitativamente, a expressão de colágeno pela coloração 

Picrosirius. A técnica revelou qualitativamente o aumento na deposição de colágeno 

nos animais não tratados em relação ao grupo tratado com laser (Figura 11A e 11B). 

Ainda, a localização das fibras colágenas apresentou-se de forma distinta nesses 

dois grupos, sendo que nos animais não tratados foi observada a presença da 

marcação próxima às áreas de re-epitelização (Figura 11A) e nos animais não 

tratados a distribuição mostrou-se desorganizada não havendo áreas ou regiões 

delimitadas (Figura 11B). 

Figura 11: Análisehistopatológica da deposição de colágeno nas lesões ulceradas dos animais não 

tratados e tratados com laser. Em vermelho a marcação obtida através da coloração Picrosirius. 

Marcação amplamente distribuída no tecido próximo a lesão de animais infectados com isolado de 

Leishmania MAB-6 e que não receberam tratamento (A). Distribuição das fibras colágenas mostrando 

sua restrição próxima as áreas de re-epitelização nos animais tratados (B). 

 

 



41 

 

5.2 Resultados dos Ensaios “in vitro” 

5.2.1 Análise da Curva de Crescimento “in vitro” de Parasitos Tratados e Não 

Tratados com Laser  

Na curva “in vitro” é possível observar que os parasitos tratados 

continuamente (Grupo G3) se mantêm basicamente em um título estável e 

constante, mantendo o mesmo número de parasitos no decorrer de todos os dias de 

tratamento analisados (Gráfico 1). A curva dos parasitos não tratados (Grupo G1) 

demonstrou a manutenção do padrão esperado, com a elevação dos títulos de 

parasitos com o decorrer dos dias de cultivo. No que se refere ao grupo dos 

parasitos tratados apenas nos três primeiros dias da mensuração (Grupo G2), foi 

observado que findo o tratamento com o laser, a curva retoma a sua forma 

ascendente, de forma abrupta, demonstrando que o efeito do laser sobre o 

crescimento da cultura é transitório.  
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Gráfico 1: Curva de crescimento “in vitro” de MAB-6 de Leishmania (Leishmania) amazonensis sendo 
G1 cultura não tratada com Laser de baixa potência, G2 cultura tratada por três dias antes do início 
da curva de crescimento, e G3 cultura tratada por três dias antes do início da curva de crescimento e 
durante os dias da curva. Todas as quantificações foram feitas em triplicata. 

5.2.2 Análise da Viabilidade dos Parasitos Pela Coloração com Azul de Trypan 

Este método de viabilidade foi utilizado pra fins comparativos entre as culturas 

tratadas e não tratadas. Nesta avaliação a quantidade, em número absoluto, de 

células coradas pelo Azul de Trypan na cultura tratada tendeu a ser maior que a 

quantidade de células coradas na cultura não tratada (Gráfico 2). Ou seja, foram 

quantificados mais parasitos mortos, na cultura com o tratamento com o laser de 

baixa potência. A diferença entre as médias foi de aproximadamente 5%, sendo que 

a média de células mortas foi de 15% nas culturas não tratadas e de 20% nas 

culturas irradiadas. 
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Gráfico 2: Quantificação de parasitos mortos corados com Azul de Trypan. Neste as células coradas 
foram consideradas mortas. Gráfico obtido a partir de resultados de três experimentos. Média ± EM. 

5.2.3 Análise da viabilidade pelo MTT 

Na análise de viabilidade pela oxidação do MTT em formazan, a densidade 

óptica de parasitos tratados, que reflete a atividade redutora nas leishmânias, foi 

ligeiramente maior que a densidade óptica de parasitos não tratados (Gráfico 3). Ou 

seja, nestes experimentos, a mitocôndria dos parasitos apresentaram maior 

atividade metabólica que a mitocôndria dos parasitos não tratados.  
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Gráfico 3: Gráfico referente às leituras das densidades ópticas obtidas com filtro de 550 nm a partir 
do método do MTT com isolado MAB-6 de Leishmania (Leishmania) amazonensis. Gráfico representa 
resultados de três experimentos independentes, realizados em duplicata. Mediana ± Interquartil.* p < 
0.05 (p = 0,0136). 

5.2.4 Avaliação de Apoptose Por Anexina V 

Os resultados obtidos pela marcação com a Anexina V no intuito de avaliara 

esposição de fosfatidil-serina, um marcador do processo apoptótico, não 

apresentaram diferença nas frequências de células marcadas entre os grupos de 

leishmânias tratadas e não tratadas (Figura 12- A e B. No histograma é possivel ver 

que ambos os grupos apresentaram a fluorescencia obtida pela ligação com a 

Anexina V marcada com ficoeritrina (PE) e que células não marcadas não emitiram 

fluorescencia. O Marcador M1 foi utilizado para detreminar o sinal de fluorescencia 

positivo. A mediana de frequencia de células positivas para anexina V foi similar 

entre culturas não tratadas (19%) e tratadas com o laser (20%) como pode ser 

observado no gráfico em barras da figura 12B. Assim, o laser não modifica a 

exposição de fosfatidil serina na face externa da membrana das leishmânias. 
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Figura 12: Frequência de leishmânias tratadas e não tratadas com laser de 660nm e marcadas com 
Anexina V. Em A, histograma representativo de dois experimentos independentes, realizados em 
triplicata para cada grupo experimental demonstrando frequência e intensidade de fluorescência 
similares. Em B, representação quantitativa da mediana (±interquartil) dos 6 dados obtidos em cada 
grupo nos dois experimentos. 

5.2.5 Análise da Integridade da Membrana Plasmática dos Parasitos Tratados E 

Não Tratados Com Laser Pelo Espectroscópio EPR 

O espectro EPR para o marcador de spin 5-DAS, marcador lipídico, na 

membrana plasmática de leishmânias tratadas e não tratadas com o laser está 

demonstrado na figura 13A. O perfil energético entre os grupos experimentais 

semelhantes, ou seja, a fluidez dos lipídeos de membrana é igual em parasitos 

tratados ou não com o laser para este marcador. O mesmo ocorre no espectro da 

figura 13B, resultado da leitura de capilares marcados como MAL-6 marcador de 

spin proteico. O sinal obtido foi semelhante, demonstrando também que, tanto em 

parasitos tratados, quanto em parasitos não tratados não existe comprometimento 

da fluidez das proteínas.  
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Figura 13: Análise da membrana plasmática pelo espectroscópio EPR em A) marcado com 5-DAS, e 
em B) com 6-MAL. Figura representativa de 2 experimentos independentes cada um com 6 amostras 
para cada marcador. 

5.2.6 Análise da Capacidade de Infecção “in vivo” de Parasitos Tratados e Não 

Tratados Com Laser 

Na diluição limitante observou-se o título de parasitos recuperados nas patas 

e linfonodos poplíteos dos grupos de camundongos que foram infectados com 

parasitos previamente tratados ou não com o laser de 660nm. É possível observar 

que o grupo que recebeu as leishmânias tratadas, apresentou um título maior de 

leishmânias recuperadas das patas, quando comparado ao grupo de animais que 

receberam os parasitos não tratados. (Figura 14A). No que se refere aos resultados 

obtidos pela recuperação de parasitos nos linfonodos drenantes (poplíteos), os 
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títulos apresentados pelos grupos foram semelhantes, não havendo diferenças 

estatisticamente significativas (Figura 14B). 

 

Figura 14: Gráficos do título de parasitos após diluição limitante de A) Patas e B) Linfonodos de 
quatro camundongos da linhagem BALB/c infectados com com isolado MAB-6 de Leishmania 
(Leishmania) amazonensis não tratadas e de animais infectados com leishmânias tratadas. Mediana 
± Interquartil.* p < 0.05 (p = 0,0036). 
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6 - Discussão  

 

O grande aumento do uso de fototerapias, principalmente na dermatologia e 

odontologia, propiciou uma maior curiosidade sobre os mecanismos biológicos 

induzidos pelos laseres e também despertou o interesse sobre a ação microbicida 

destes (Baptista & Wainwright 2011). Sendo a leishmaniose tegumentar, na forma 

cutânea, uma doença tropical dermatológica e considerando que a terapia 

convencional, apesar de eficiente, provoca muitos efeitos colaterais e requer um 

longo período de tratamento, novas alternativas terapias são necessárias em termos 

de saúde pública e do ponto de vista do paciente. Assim, o presente trabalho visou, 

primeiramente, a avaliação da hipótese de que a terapia com laser de baixa potência 

(LLLT) interfere positivamente na cicatrização de lesões ulceradas na leishmaniose 

experimental. Com a parcial comprovação desta hipótese, outra hipótese foi testada, 

a de que o laser interfere diretamente sobre as leishmânias.  

O modelo de infecção utilizado neste estudo foi escolhido por mimetizar as 

lesões ulceradas encontradas nos pacientes humanos e veterinários. Apesar de que 

no Brasil a maioria dos casos de leishmaniose tegumentar, forma cutânea, se deve à 

infecção pela espécie Leishmania (V) braziliensis, a escolha de um isolado de 

Leishmania (Leishmania) amazonensis foi justificada pelo fato de que experimentos 

anteriores do nosso grupo constataram que apenas este isolado provocava lesões 

ulceradas em camundongos. Ressalta-se ainda que o paciente de quem foi obtido o 

isolado apresentava lesões ulceradas disseminadas na pele e mucosa. 

Os dados obtidos com o tratamento das lesões com o laser de 660nm 

demonstraram redução no tamanho das patas no período em que foram tratadas, 
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melhora no aspecto das lesões e aceleração do fechamento destas. Nos animais 

tratados observamos que as lesões apresentaram formação de crosta mais precoce 

enquanto animais não tratados permaneceram com as feridas úmidas e purulentas 

durante o período avaliado. Histologicamente, nossos resultados mostraram a 

eficácia do laser no início da re-epitelização, na diminuição do edema e também na 

remodelação do colágeno. Resultados similares também foram observados em 

trabalhos que avaliaram a ação de laser de mesmo comprimento de onda, na 

mesma dose ou doses menores, na cicatrização de lesões cutâneas induzidas em 

ratos (Silveira et al. 2011; Gonçalves et al. 2013; Novaes et al. 2014). Estes autores 

destacam a ação do laser na diminuição do tempo de cicatrização e na maturação 

das fibras colágenas. Como o processo de cicatrização possui uma cinética variável 

de acordo com a extensão da lesão, com a variabilidade de cada indivíduo, além da 

presença ou não de micro-organismos, seria necessário que avaliássemos por um 

período maior os animais que passaram pelo tratamento para afirmarmos que o 

laser realmente diminui o período de cicatrização na leishmaniose cutânea 

experimental. Além disso, o efeito biológico da irradiação de um mesmo laser pode 

ser alterado de acordo com o tempo de tratamento (Gonçalves et al. 2013) ou a 

dose aplicada (Gal et al. 2009; Lins et al. 2010; Novaes et al. 2013). 

A ação da LLLT no tratamento de lesões na pele já está bem estabelecida em 

relação aos efeitos sobre a produção e maturação de colágeno, sobre a proliferação 

de células mesenquimais, sobre a melhora dos sinais da inflamação, incluindo dor e 

edema (Lins et al. 2010; Peplow et al. 2010; Avci et al. 2013; Beckmann et al. 2014). 

Permanecem ainda desconhecidos os mecanismos completos destes efeitos 

biológicos. Sabe-se que o laser de baixa potencia leva à estimulação de 

fotorreceptores mitocondriais (Lins et al. 2010; Avci et al. 2013) e em consequência 



50 

 

há aumento da permeabilidade da organela e liberação de várias proteínas para o 

citosol (Buravlev et al. 2014). Recentemente, foi demonstrado também a ação do 

laser sobre a acetilação de histonas (Chen et al. 2013) e sobre o aumento na 

expressão de microRNAs (miRNA)  (Kushibiki et al. 2013a) e os autores inferem que 

estes mecanismos podem ser responsáveis por eventos de diferenciação celular tais 

como, modulação de citocinas, quimiocinas e da óxido nítrico sintase. 

Apesar da redução do edema, em nossos experimentos, houve um aumento 

do infiltrado inflamatório nos animais tratados, com presença preponderante de 

macrófagos.  Estudos “in vitro” utilizando macrófagos/monócitos, tem apresentado 

resultados que demonstram a ação do laser sobre: a diferenciação destas células 

em M1 (Chen et al. 2013), o aumento da atividade mitocondrial e o aumento da 

liberação de reativos de oxigênio (Lima et al. 2010; Kushibiki et al. 2013b; Souza et 

al. 2014). Estas alterações associadas ao grande infiltrado inflamatório, poderiam 

explicar a quase inexistência de parasitos observados por nós nos cortes 

histológicos das lesões tratadas. A ativação “in vivo” dos macrófagos pelo laser 

poderia exercer o efeito microbicida através da produção de NO, Peróxido de 

Hidrogênio (H2O2) e demais ROIs. Durante a execução deste trabalho não 

encontramos na literatura estudos que avaliassem estes efeitos da LLLT na 

leishmaniose experimental ou humana. No entanto, em leishmaniose cutânea 

existem estudos que avaliaram e confirmaram a eficácia de fototerapias onde a fonte 

de luz está associada ao uso de fotosensibilizadores (Baptista & Wainwright 2011; 

Barbosa et al, 2012; Kunzler 2013). Estes seriam moléculas mais sensíveis à 

excitação luminosa e que concentrariam e amplificariam a energia e, 

consequentemente, os efeitos biológicos do laser (Baptista & Wainwright 2011). 

Estes tratamentos são denominados de quimioterapia antimicrobiana fotodinâmica 
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(PACT, do inglês Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy) (Baptista & Wainwright 

2011) e já foram aplicados em lesões na leishmaniose humana (Gardlo et al. 2003; 

Asilian & Davami 2006; Evangelou et al. 2011) e experimental (Peloi et al. 2010; 

Barbosa et al, 2012) com resultados positivos e raros efeitos adversos, com melhora 

significativa das lesões e diminuição (ou até eliminação) dos parasitas nestas 

lesões. Contudo, há grande variação entre os estudos no que se refere às fontes 

emissoras de luz, comprimentos de ondas utilizados, dose e escolha de 

fotosensibilizadores.   

Os efeitos bioestimuladores da laserterapia de baixa potência podem variar 

de acordo com o comprimento de onda do laser escolhido e com a dose utilizada, 

além disso a capacidade de cada célula ou tecido em absorver a energia também é 

variável (Lins et al. 2010; Avci et al. 2013; Beckmann et al. 2014). Dessa forma, a 

aplicação in vivo da terapia deve ser padronizada considerando todas estas 

variáveis para que os efeitos sejam benéficos. No presente trabalho foi avaliado 

apenas a ação do laser sem o uso de fotosensibilizadores e em uma dose (3 J/cm2) 

amplamente aceita na literatura para tratamentos dermatológicos e odontológicos. 

Além disso, nossos resultados, mesmo sem o uso de moléculas fotosensibilizadoras, 

também demonstraram a redução de parasitos no tecido conjuntivo das lesões que 

foram submetidas ao tratamento. 

Nossos achados clínicos e histológicos devido ao tratamento “in vivo”, nos 

conduziram para a avaliação da ação “in vitro” do laser sobre as leishmânias. 

Novamente, dados de estudos que utilizaram a PACT em leishmânias 

demonstraram ação microbicida, contudo, quando apenas utilizaram a fototerapia 

como controle não observaram morte ou alteração nas curvas de crescimento dos 
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parasitos (Asilian & Davami 2006; Evangelou et al. 2011; Barbosa et al. 2012; 

Hernandez et al. 2012). 

Nos experimentos “in vitro”, onde culturas de leishmânia na forma 

promastigota foram tratadas com laser de 660nm, revelaram efeito estático sobre a 

curva. Este dado pode ser observado quando as curvas de crescimento “in vitro” das 

leishmânias tratadas e não tratadas foram comparadas. A curva dos parasitos não 

tratados demonstrou a manutenção do padrão esperado enquanto a curva de 

crescimento das culturas tratadas diariamente permaneceu estagnada mantendo o 

mesmo número de parasitos ao longo do período analisado. Outro dado relevante foi 

observado na curva de crescimento das culturas tratadas apenas no começo da 

mensuração, nesta curva, findo o tratamento, a curva retoma a forma ascendente, 

demonstrando que o efeito do laser sobre o crescimento da cultura é transitório. 

HAMMARTON et al. (2003) e SILVA et al. (2013), avaliaram o ciclo celular de 

diferentes espécies de leishmânias, incluindo a Leishmania (Leishmania) 

amazonensis. Foi demonstrado que o ciclo celular completo de promastigotas da 

espécie Leishmania (Leishmania) amazonensis (cepa referência) ocorre após 7 

horas (Hammarton et al. 2003; Silva et al. 2013) e que este ciclo possui várias 

peculiaridades em relação à forma de segregação e duplicação de material genético 

do núcleo e das organelas, mitocôndria e cinetoplasto, quando comparado ao de 

outras espécies de leishmânias (Silva et al. 2013). Em nosso protocolo de 

tratamento, as culturas foram tratadas em intervalos de 24 horas, tempo suficiente 

para que ocorressem, teoricamente, três ciclos completos na fase de crescimento da 

curva. Contudo, nas culturas tratadas não houve constatação do aumento do 

número de parasitos em nenhum dos experimentos. Devido a limitações do nosso 

estudo não foi possível avaliar se houve estagnação das leishmânias em alguma 
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fase do ciclo celular ou ausência de divisão celular. No entanto, foram avaliadas a 

viabilidade das leishmânias por corante vital, a atividade mitocondrial pelo ensaio de 

MTT e a marcação de fosfatilserina com Anexina V para identificar possível aumento 

das taxas de morte semelhante a apoptose. 

 A análise da viabilidade celular por coloração vital usando Azul de Trypan 

constatou pequeno aumento de leishmânias mortas após o tratamento. Contudo, 

somente este aumento não poderia explicar, em termos numéricos, a estagnação da 

curva de crescimento das culturas tratadas, pois, o número de células mortas não 

justificaria totalmente a falta de crescimento. Em contrapartida, a análise da 

viabilidade celular por redução do MTT em formazan, revelou um ligeiro aumento, 

estatisticamente significativo, desta atividade redutora nas leishmânias submetidas 

ao tratamento com o laser de 660nm.  É relevante salientar que este ensaio é 

considerado uma medida indireta da viabilidade celular e uma medida direta da 

atividade das desidrogenases mitocondriais e de outras organelas com membrana 

(Barridge et al, 2005). Dessa forma, neste estudo, o laser poderia se apresentar 

como um estimulante da atividade mitocondrial das leishmânias. De acordo com 

AVCI et al. (2013), o uso de LLLT em diferentes células eucariotas altera o potencial 

de membrana das mitocôndrias devido à presença de cromóforos da cadeia 

respiratória, principalmente o citocromo C. As leishmânias como os outros 

protozoários kinetoplastideos apresentam uma única mitocôndria, diferentemente do 

que acontece nas células dos mamíferos. No entanto, não foram encontrados 

trabalhos (buscas realizadas em plataformas públicas especializadas) que 

demonstrassem a influência do laser de baixa potência sobre a mitocôndria da 

leishmânia ou de outro protozoário, mas, há grande similaridade entre a composição 

das membranas fosfolipídicas dos eucariotos. Diante disto, uma possibilidade 
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pertinente seria que a LLLT ao alterar o potencial de membrana da mitocôndria das 

leishmânias, em consequência, aumentaria a permeabilidade destas membranas e 

favoreceria a liberação de moléculas indutoras da apoptose. Tal evento já foi 

descrito em células de mamíferos (Wu et al. 2007; wu et al. 2009).  

Entretanto, nossos resultados obtidos pela marcação com a Anexina V não 

revelaram diferença entre a frequência de células marcadas entre os grupos de 

leishmânia tratada e não tratada. A apoptose em leishmânias não é um evento 

biológico completamente aceito entre a comunidade científica e muitas vezes é 

referido como morte semelhante a apoptose. Alguns autores defendem que a 

exposição de fosfatidilserina na membrana das leishmânias seja apenas um 

mecanismo evolutivo que propiciaria maiores taxas de fagocitose por parte dos 

macrófagos, contribuindo assim, para a infecção e que não seria um marcador de 

morte celular (El-Hani et al. 2012; Gannavaran & Debrabrant 2012). Além disso, 

existem evidências de que a exposição de fosfatidilserina (ligante convencional da 

Anexina V) está ausente em algumas espécies de leishmânia (Weingartner et al. 

2012). Contudo, para a espécie do isolado utilizado em nosso trabalho a presença 

de fosfatidilserina ou de um composto similar e também ligante de Anexina V já foi 

estabelecido (Santos et al. 2013; Rochael et al. 2013) Estes mesmos autores 

também demonstraram que em L. (Leishmania) amazonensis a exposição de 

fosfatilserina na membrana e ligação com a Anexina V ocorre, espontaneamente, 

apenas na fase estacionária de crescimento da forma promastigota metacíclica. 

Outros lipídeos também podem se ligar a anexina V ao serem translocados na 

membrana de diferentes espécies do gênero Leishmania (Weingartner et al. 2012). 

Além disso, é possível que a irradiação com o laser modifique a composição dos 

fosfolípides da membrana, devido a alterações metabólicas celulares evocadas. 
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Alterações na fluidez da membrana celular devido a diferenças na composição de 

lipídeos e proteínas podem induzir ou prevenir a apoptose (George & Wu. 2012).  

A dinâmica da composição das membranas também é um indicador de 

viabilidade celular, pois está relacionada com as vias de sobrevivência e morte das 

células (Tekpli et al. 2013). A avaliação do aumento ou diminuição da fluidez da 

membrana pode ser usada como medida de morte celular, não apenas apoptose, 

em estudos sobre citotoxicidade de drogas ou tratamentos (Tekpli et al. 2013). Um 

recente trabalho de nossos colaboradores demosntrou que leishmanias quando 

tratadas com fármacos tóxicos, como a miltefosina, apresentaram maior fluidez de 

membrana, compatível com a ação de um detergente (Moreira et al. 2014). A técnica 

utilizada por MOREIRA et al (2014) foi a mesma técnica, EPR, que empregamos 

para avaliar a fluidez da membrana. Utilizando duas sondas uma que avaliava a 

influência proteica e outra que avaliava a influência dos lipídeos na fluidez. Nosso 

resultado não demonstrou alteração no padrão de sinal de fluidez de membrana, 

com nenhum dos dois marcadores, nas leishmânias tratadas com o laser. Dessa 

forma, demonstramos que a LLLT não interage e/ou provoca alterações na 

composição lipídica ou proteica do isolado de leishâmania estudado. Este resultado 

confirma o dado obtido com a marcação pela anexina V, ressaltando a baixa ação 

microbicida do laser de 660nm “in vitro”. Contudo, os dados “in vivo”, sugerem que o 

mecanismo de diminuição do parasitismo tecidual seja por estimulação da 

capacidade microbicida dos macrófagos. 

Dessa forma, inferimos que a ação do laser sobre a paralisação do 

crescimento do parasito, “in vitro”, não se baseia apenas em morte celular, mas, 

como o ciclo celular não foi avaliado não se pode afirmar que seja devido a 

diminuição da replicação. No entanto, esta hipótese nos parece pertinente. 
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Após serem tratadas com o laser as leishmânias foram inoculadas em 

animais para avaliar se a capacidade de infecção havia sido comprometida. A 

diluição limitante demonstrou que o laser não prejudicou a capacidade de infecção, 

pelo contrário, foi possível constatar um aumento do título de parasitos viáveis 

recuperados na pata dos camundongos infectados com a leishmânia tratada. No 

linfonodo drenante, entretanto, os dados entre os dois grupos foram semelhantes. 

Não foram encontrados dados na literatura que possam ser confrontados aos 

nossos devido à falta de similaridade do desenho experimental. Entretanto, pode-se 

sugerir que este maior título de parasitos encontrados nas patas seja resultante da 

estimulação mitocondrial pelo laser que poderia afetar de forma positiva a 

capacidade multiplicativa do parasito na condição “in vivo”. Ressalta-se ainda, que 

na curva “in vitro” dos parasitas tratados apenas no começo da curva, logo após o 

término do tratamento o número de parasitos aumenta rapidamente. Assim, 

hipotetizamos que a ação do laser sobre as leishmânias promove uma espécie de 

seleção positiva de parasitos, com pouca, mas, significativa, morte celular 

evidenciada apenas pela coloração vital. E ainda, podemos inferir que há algum 

comprometimento do ciclo celular do parasito, que possa prolongar o período 

necessário para que ocorra a divisão celular. Segundo SILVA e colaboradores 

(2013), em 65% das formas promastigotas a divisão de organelas que contém DNA 

ocorre antes da divisão do núcleo e em 35% ocorre o contrário, o núcleo se divide 

primeiro. Ou seja, não há sincronização como ocorre nas células dos mamíferos. 

Com a excitação da atividade mitocondrial pelo laser é possível que a multiplicação 

celular possa ser alterada nesta espécie de leishmânia. Contudo, são necessários 

estudos específicos do efeitos do laser sobre o ciclo celular de leishmânias e 
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estudos de comparação com outras formas de fototerapias para confirmarmos 

nossas inferências. 

Em suma, nossos dados “in vivo” sugerem que a LLLT possui potencial para 

aplicação em tratamento de lesões ulceradas na leishmaniose, diminuindo o edema, 

favorecendo a ação microbicida dos macrófagos e ainda contribuindo para a 

maturação do colágeno. Entretanto, novos ensaios que avaliem a resposta pós-

tratamento e que explorem os mecanismos de ação do laser no tecido, como a 

expressão gênica de citocinas e moduladores da inflamação, precisam ser 

realizados na tentativa de validar o uso terapêutico. Ademais, visto que, alguns 

autores sugerem doses maiores do laser por sessão, outras doses devem ser 

testadas no mesmo modelo. Nossa avaliação “in vitro” demonstrou que o laser de 

660 não possui ação microbicida eficiente, contudo apresenta uma ação estática 

sobre o crescimento do isolado de Leishmania (Leishmania) amazonensis aqui 

estudado. 
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7- Conclusões 

 

Ensaios “in vivo” 

À análise dos experimentos realizados “in vivo”, em modelos murinos pôde-se 

inferir que:  

 - A LLLT apresenta-se como uma terapia interessante no tratamento das 

lesões ulceradas provocadas pela LTA uma vez que leva à diminuição do edema, 

estimula a ação microbicida dos macrófagos e favorece a maturação do colágeno. 

 

Ensaios “in vitro” 

No que se refere aos ensaios “in vitro”, nas culturas de isolado MAB-6 de 

Leishmania (Leishmania) amazonensis, tratadas ou não com o laser, foi observado 

que: 

- A ação do tratamento com LLLT revelou um efeito estático sobre a curva de 

crescimento dos parasitos “in vitro”; 

- Os testes de viabilidade aos quais os parasitos foram expostos após a 

laserterapia levaram à constatação de um pequeno aumento de leishmânias mortas 

após o tratamento e da atividade redutora mitocondrial nos parasitos tratados; 

- A LLLT não mostrou-se capaz de gerar  alteração no potencial de membrana 

mitocondrial, o que poderia favorecer o processo apoptótico, uma vez que pela 

marcação com a Anexina V não foram reveladas diferenças entre as frequências de 

células marcadas entre os grupos de leishmânias tratadas e não tratadas; 
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- Não houve modificação na fluidez da membrana celular (lipídeos e 

proteínas) após irradiação com o laser; 

- O tratamento com o laser não prejudica a capacidade de infecção do 

parasito. Ao invés disso, foi verificada uma elevação nos títulos de parasitos viáveis 

presentes nas patas dos camundongos infectados com leishmânias tratadas. 
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Anexo I – Termo de Aprovação do Comitê de Ética 

 


