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Introdução 

Os exossomas têm vindo a ganhar cada vez mais importância na biologia e imunologia das 

infeções e também em processos patológicos não infeciosos, como por exemplo no cancro1 

No entanto, pouco se sabe sobre a biodisponibilidade destas nanovesiculas (<100 nm) e 

como se relacionam com os complexos mecanismos moleculares e celulares1,2. Estudos 

recentes têm-se focado na identificação, composição e importância dos exossomas na 

interação dos parasitas com o hospedeiro mamífero1,2.  

Objetivo 

Tendo em conta a possível importância dos exossomas na interação parasita-hospedeiro e 

eventualmente na relação parasita-parasita, o presente estudo tem como objetivo geral 

analisar a produção destas vesiculas por Leishmania spp.  

Métodos 

L. infantum, L. amazonensis, L. shawi e L. guyanensis foram mantidos em meios de cultura 

axénicos em condições adequadas á multiplicação de promastigotas e à diferenciação de 

amastigotas. Parasitas em condições idênticas de crescimento foram fixados, metalizados e 

analisados por microscopia eletrónica de varredura. As imagens adquiridas foram sujeiras a 

normalização do histograma de cores e conversão para 8 bits no programa GNU Image 



 

Manipulation Program para Windows. Os exossomas associados à membrana celular do 

parasita foram avaliados com base na densidade dos pixels. O tamanho e a frequência de 

exossomas foram estimados em ambas as formas morfológica dos parasita.  

Resultados 

Os parasitas analisados no presente estudo revelaram segregação de exossomas, 

idependentemente da forma morfológica ou da espécie. Morfologicamente, as 

nanovesiculas apresentaram forma esférica e topografia irregular. O tamanho médio dos 

exossomas variou entre 0,025 μm e 0,1 μm, Nos promastigotas de L. infantum e L.shawi a 

maior densidade de exossomas foi observada no corpo da célula quando comparado com o 

flagelo, apontando para o prodominio da segregação das nanovesiculas através da 

membrana celular. Amastigotas de L. amazonensis exibiram maior segregação de exossomas 

e o amastigota de L. guyanensis evidenciou a menor densidade de nanovesiculas.  

Conclusões 

Este é o primeiro estudo morfológico e morfométrico de nanovesiculas associdas à 

membrana celular de ambas as formas morfologicas de L. infantum, L. amazonensis, L. shawi 

e L. guyanensis. O padrão de distribuição dos exossomas parece variar ao longo do ciclo de 

vida do parasita e nas diferentes regiões do promastigota. Porém, não parece haver relação 

entre a segregação das vesículas e a virulência do parasita.  
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