
Joselina Maria da Silva¹; Carolina Zelenski²; Helen Aguiar Lemes da Silva¹; Marcia Hueb²; Amilcar Sabino Damazo¹  
 

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina. Universidade Federal e Mato Grosso (UFMT). 

²Departamento de ciências básicas em Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal e Mato Grosso (UFMT), Cuiabá, MT, Brasil. 

A leishmaniose cutânea é causada por protozoários do 
gênero Leishmania e a transmissão ocorre através da 
picada de flebotomíneos (1,2) . É uma doença infecciosa, 
que acomete pele e mucosa. A resposta imune celular 
tem sido apontada como um importante fator na 
progressão das lesões da leishmaniose tegumentar. A 
proteína anti-inflamatória anexina-A1 (ANXA1) é 
reconhecida como um importante mediador no 
processo inflamatório. Ela está altamente expressa em 
macrófagos, tanto na inflamação aguda, quanto na 
inflamação crônica(3) .  O objetivo desse trabalho foi 
quantificar a expressão de ANXA1 nos macrófagos no 
infiltrado leucocitário da pele de pacientes com 
leishmaniose cutânea atendidos no Hospital 
Universitário Júlio Müller (HUJM), UFMT, Cuiabá, MT, 
de acordo com as características da análise 
histopatológica. 

INTRODUÇÃO 

Biópsias de pele de pacientes com leishmaniose 
cutânea(n=20) foram processadas e analisadas. Os 
pacientes foram classificados de acordo com o tipo de 
lesão  como: reação exudativa celular (REC), reação 
exudativa granulomatosa (REG), reação exudativa 
necrótica (REN) e reação exudativa necrótica-
granulomatosa (RENG). Utilizando a técnica de 
Imunofluorescência, os macrófagos marcados com 
anti-ANXA1, foram identificados pelo marcador CD163 
e diferenciados em  M1 e M2 com anticorpos rato anti-
MHCII e rato anti-CD206  respectivamente,   os 
anticorpos secundários conjugados foram: 
ALEXAFLUOR 488, ALEXAFLUOR 555, ALEXAFLUOR 647 
e marcador de núcleo DAPI. A expressão de ANXA1 foi 
determinada por densitometria por unidades 
arbitrárias (UA). (Tabela 1) 

METODOLOGIA 
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ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA ANEXINA A1 NOS SUBTIPOS DE MACRÓFAGOS DA PELE DE PACIENTES COM 
LEISHMANIOSE CUTÂNEA  

CONCLUSÃO 

Esses dados sugerem que os macrófagos M2 de 
pacientes REC e REG possuem menor expressão de 
ANXA1, indicando uma menor regulação da resposta 
infecciosa, possibilitando uma atividade pró-inflamatória 
mais intensa. 
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TABELA 1: Análise da expressão da ANXA1 em macrófagos do tipo 
M1 e M2 nas lesões histológicas da pele de pacientes com 
leishmaniose  

Tipo de 

lesão 

Macrófago 

M1 

Macrófago 

M2  

REC 132,9±3,9 136,8±4,3 

REG 141,2±3,3 127,0±2,2 

REN 140,0±3,2 154,0±2,3 

RENG 131,1±3,2 145,5±2,1 

FIGURA 1. Análise de imunofluorescência para ANXA1 na pele de pacientes com leishmaniose evidenciando macrófago do tipo M2 (A) DAPI. (B) ANXA1. (C) CD163. (D) 
CD206 (seta). 
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