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Resumo 
 
As NTPDases (nucleosídeo trisfosfato difosfohidrolases) são enzimas com a 
habilidade de hidrolisar nucleotídeos di e trifosfatados sob estímulo de íons bivalentes 
(Ca2+ ou Mg2+). São encontradas em diversos tipos celulares, incluindo protozoários, 
como parasitos do gênero Leishmania. Dada a relação entre a expressão e a atividade 
de Ecto-NTPDase de L. amazonensis e a capacidade do parasito em causar lesão em 
camundongos, decidimos investigar os mecanismos pelos quais essa enzima participa 
da infecção em macrófagos, a principal célula hospedeira para Leishmania.   
Primeiramente investigamos o papel da expressão dessa enzima na adesão à célula 
hospedeira. Observamos que promastigotas metacílicas que possuem alta expressão 
de E-NTPDase-2 aderem mais à células J774. A inibição da expressão dessa enzima 
por cultivo em meio suplementado com adenina reduz a adesão e internalização dos 
parasitos. Demonstramos, ainda, que o bloqueio da enzima por anticorpo anti-
NTPDase-2 de Leishmania resulta numa redução da adesão e internalização dos 
parasitos. Em formas amastigotas, por outro lado, a atividade e expressão da enzima 
é bastante reduzida e não parece ter nenhum efeito sob a infecção dessas formas. 
Tendo comprovado o papel da E-NTPDase-2 na adesão e internalização de L. 
amazonensis na célula hospedeira, objetivamos identificar o receptor de macrófagos 
envolvido nesse processo. Resultados anteriores levantaram a hipótese que o CR3 
estaria envolvido nessa ligação. O bloqueio desse receptor com anticorpo anti-CD11b 
foi capaz de reduzir drasticamente a ligação e internalização de NTPDase 
recombinante, como demonstrado por microscopia confocal. Decidimos ainda 
investigar se a presença da enzima interfere com a sobrevivência do parasito em 
macrófagos estimulados por IFN-e LPS. Observamos que parasitos de alta atividade 
e expressão de E-NTPDase-2 sobrevivem mais em células ativadas, por reduzirem a 
produção de NO por essas células. A inibição da atividade ectonucleotidásica dos 
parasitos da cepa PH8, por incubação dos parasitos com DIDS, reduz a capacidade 
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de L. amazonensis de modular a produção de NO e sobreviver em macrófagos 
estimulados. Além disso, a infecção por L. amazonensis reduz a produção de citocinas 
inflamatórias TNF-α e IL-12. Essa modulação é revertida em parasitos tratados com 
DIDS. Para investigar se a adenosina é responsável pela inibição da resposta 
inflamatória, a infecção foi realizada na presença de antagonistas específicos dos 
receptores de adenosina A2A ou A2B. O bloqueio dos receptores A2B reduziu a 
sobrevivência do parasito no interior das células estimuladas. Isso está associado com 
um aumento na produção de NO, IL-12 e TNF-α. Tomados em conjunto, estes 
resultados mostram que a atividade de E-NTPDase-2 em L. amazonensis é importante 
para a geração de substrato para a produção de adenosina que, ao atuar sobre os 
receptores A2B, reduz a produção de IL-12 e TNF-α, citocinas que são essenciais para 
a produção de NO pelas células estimuladas, favorecendo a infecção. Por fim, para 
investigar se a enzima teria um papel direto na modulação da resposta imune, 
tratamos macrófagos com rNTPDase de Leishmania por 3 horas. As células foram 
lavadas e estimuladas por 48 horas na presença de IFN-e LPS. Observamos que 
mesmo na ausência de atividade ectonucleotidásica, a enzima recombinante é capaz 
de modular a produção de NO, IL-12 e TNF-α. A inibição da atividade por DIDS ou o 
bloqueio dos receptores de adenosina não impede que a rNTPDase tenha um efeito 
imunomodulador. Mais ainda, demonstramos que quando o CD11b das células foi 
bloqueado por anticorpo específico, a rNTPDase perdeu a capacidade em modular a 
resposta inflamatória. Em síntese, demonstramos que a E-NTPDase-2 de L. 
amazonensis é importante na adesão do parasito à células hospedeira pela ligação 
ao receptor CD11b e reduz a produção de NO e citocinas inflamatórias de maneira 
dependente e independente da atividade ectonucleotidásica. 
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Abstract 
 
NTPDases are enzymes with the ability to hydrolyze di and triphosphate nucleotides 
under stimulation of divalent ions (Ca2+ or Mg2+). They are found in many cell types, 
including protozoa, such as parasites of the genus Leishmania. Given the relationship 
between the activity and expression of E-NTPDase in L. amazonensis and the 
parasite's ability to cause lesions in mice, we decided to investigate the mechanisms 
by which this enzyme is involved in infection of macrophages, the primary host cell for 
Leishmania. First we investigated the role of the expression of this enzyme in the 
adhesion to the host cell. We observed that metacyclic promastigotes that show high 
expression of E-NTPDase-2 adhere more to J774 cells. Inhibition of the expression of 
this enzyme by cultivation in medium supplemented with adenine reduces the 
adhesion and internalization of parasites. We show also that the use of anti-NTPDase-
2 of Leishmania antibody results in a reduced adhesion and internalization of parasites. 
In amastigotes, however, the enzyme expression and activity is quite low and does not 
seem to have any effect on the infection of these forms. Having established the role of 
E-NTPDase-2 in adhesion and internalization of L. amazonensis to the host cell, we 
aim to identify the receptor involved in this process. Previous results have 
hypothesized that the CR3 would be involved in this connection. The receptor blockade 
with anti-CD11b antibody was able to dramatically reduce the binding and 
internalization of rNTPDase, as shown by confocal microscopy. We also decided to 
investigate whether the presence of the enzyme interferes with the survival of the 
parasite in macrophages stimulated by IFN- and LPS. Parasites with high activity and 
expression of E-NTPDase-2 survive longer in activated cells by reducing the NO 
production by these cells. Inhibition of the activity of parasites PH8 strain by incubation 
with DIDS reduces the ability to modulate NO production and survive in stimulated 
macrophages. Furthermore, infection with L. amazonensis reduces the production of 
inflammatory cytokines TNF-α and IL-12. This modulation is reversed in parasites 
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treated with DIDS. To investigate whether adenosine is responsible for the inhibition of 
the inflammatory response, the infection was carried out in the presence of specific 
antagonists of A2A and A2B adenosine receptors. The A2B receptor blockade reduced 
the survival of the parasite inside the stimulated cells. This is associated with increased 
production of NO, IL-12 and TNF-α. Taken together, these results show that the E-
NTPDase-2 activity in L. amazonensis substrate is important for the generation of 
adenosine production, to act on A2B receptors reducing the production of IL-12 and 
TNF-α by the stimulated cells, that are essential for NO production, promoting infection. 
Finally, to investigate whether the enzyme would have a direct role in modulating the 
immune response, we treated macrophages with Leishmania rNTPDase for 3 hours. 
Cells were washed and stimulated for 48 hours in the presence of IFN-e LPS. We 
observe that even in the absence of ectonucleotidase activity, the recombinant enzyme 
is capable of modulating the production of NO, IL-12 and TNF-α. Inhibition of activity 
by DIDS or blocking of adenosine receptors does not prevent the immunomodulatory 
effect of rNTPDase. Furthermore, we demonstrate that when CD11b was blocked by 
a specific  antibody, the rNTPDase lost the ability to modulate the inflammatory 
response. In summary, we have demonstrated that E-NTPDase-2 of L. amazonensis 
is important in the adhesion of the parasite to the host cells by binding to CD11b 
receptor and reduces the production of inflammatory cytokines and NO by a dependent 
and independent manner of ectonucleotidase activity. 
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1.1. As E-NTPDases e a sinalização purinérgica 
 

As NTPDases, ou nucleosídeo trifosfato difosfohidrolases, são enzimas com 
habilidade de hidrolisar nucleotídeos trifosfatados (NTP) até a sua forma 
monofosfatada (NMP), sob estímulo de íons bivalentes, como cálcio (Ca2+) e 
magnésio (Mg2+). Essas enzimas da família das apirases se caracterizam pela 
presença de cinco regiões altamente conservadas, denominadas ACRs (apyrase 
conserved regions), predominantes em regiões de alta importância para a atividade 
catalítica da enzima (Zimmermann, 2000; Handa & Guidotti, 1996). Em mamíferos, as 
NTPDases se dividem em oito diferentes grupos. As NTPDases 1, 2, 3 e 8 são 
encontradas ligadas diretamente à membrana, na superfície celular. Como, na maior 
parte desses grupos, o sítio ativo da enzima encontra-se voltado para o meio 
extracelular, elas também são conhecidas como ecto-NTPDases. A E-NTPDase-1 de 
mamíferos é denominada CD39. As NTPDases 4, 5, 6 e 7, por outro lado, são 
intracelulares, podendo ser encontradas no lúmem de organelas como complexo de 
Golgi e reticulo endoplasmático (Robson e cols., 2006). A nomenclatura dessas 
enzimas também envolve a preferência por substrato, íon bivalente catalisador e até 
mesmo o produto formado.  

Dentre as funções das NTPDases em mamíferos, destacam-se a inibição da 
agregação plaquetária (Gayle e cols., 1998), os efeitos na homeostase vascular 
(Atkinson e cols., 2006) e o importante efeito na modulação da inflamação por afetar 
diretamente a concentração de ATP extracelular (Mizumoto e cols., 2002).  

O ATP extracelular é capaz de sinalizar através de receptores purinérgicos do 
tipo P2. Esses receptores são divididos em dois grandes grupos, dependentes dos 
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mecanismos de transdução de sinal envolvidos e na estrutura molecular dos 
receptores. Os receptores do tipo P2X estão associados à canais de íons, enquanto 
os receptores do tipo P2Y estão associados à proteína G.  A ligação do ATP aos 
receptores do tipo P2 ocasiona um aumento na produção de importantes citocinas 
proinflamatórias, como IFN-, TNF-α, IL-1 e IL-12 (la Sala e cols., 2003; Langston e 
cols., 2003). A ligação em receptores membros da subfamília P2X está envolvida em 
processos neurosensoriais, agregação plaquetária, morte celular, ativação de IL-1β e 
TNF-α (North, 2002; Ferrari e cols., 2006). Por outro lado, a ligação aos receptores 
P2Y está associada à proliferação celular, apoptose, inflamação, maturação de 
células dendriticas e aumento na produção de IL-13, dependendo do subtipo do 
receptor (Abbracchio e cols., 1998; Schnurr e cols., 2000). 

A hidrólise de ATP extracelular pela atividade catalítica da NTPDase/CD39 é 
capaz de reduzir esse importante estímulo inflamatório ao mesmo tempo que eleva a 
concentração de AMP extracelular, que, através da ação da enzima 5’-
ectonucleotidase, pode ser convertido em adenosina. A adenosina, por sua vez, 
exerce seus efeitos através da ligação à receptores da família P1 – receptores A1, A2A, 
A2B e A3 – acoplados a proteína G (Fredholm e cols., 1994). A ação da adenosina nos 
receptores A2A e A2B, leva, de maneira geral, a um aumento de AMP cíclico 
intracelular, com consequente inibição da resposta imune, pela redução na produção 
de IFN-, TNF-α e IL-12 e um aumento na produção de IL-10 pelas células 
(Raskovalova e cols., 2005; Lappas e cols., 2005; Panther e cols., 2003). A ligação de 
adenosina aos receptores A1 e A3, por outro lado, inibe a elevação na produção de 
AMPc, com um consequente aumento na concentração de cálcio intracelular 
(Abbracchio & Ceruti, 2007). Sabe-se que a adenosina é capaz de evitar o burst 
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respiratório em macrófagos (Si e cols., 1997; Edwards, III e cols., 1994; Csoka e cols., 
2007) e suprimir a produção de NO por células estimuladas com LPS (Hasko e cols., 
1996). Um importante trabalho na área demonstrou que o NECA (um análogo de 
adenosina) foi capaz de reduzir a expressão de iNOS e produção de NO por 
macrófagos estimulados com IFN-, em uma via dependente do receptor A2B (Xaus e 
cols., 1999). Além disso, salienta-se o papel de adenosina na redução da produção 
de TNF-α e IL-12, tanto pela ação sobre A2A quanto sobre A2B (Hasko e cols., 2000; 
Kara e cols., 2010). 
 
1.2. Papel das E-NTPDases em agentes patogênicos 
 
 Inúmeros estudos tem se dedicado a demonstrar o papel das E-NTPDases nas 
infecções por diferentes agentes patogênicos. Apesar da expressão dessa enzima em 
inúmeros organismos já ter sido demonstrada, a nomenclatura para E-NTPDase em 
não-mamíferos ainda é bastante irregular e desprovida de consenso (Sansom, 2012). 
 A única bactéria em que uma função para a NTPDase foi descrita é a Legionella 
pneumophila, uma bactéria gram-negativa responsável pela legionelose, na qual a 
pneumonia grave é o sintoma mais característico. A inativação do gene da NTPDase 
de L. pneumophila impede a replicação da bactéria no interior de macrófagos e evita 
a doença em modelo murino (Sansom e cols., 2007; Vivian e cols., 2010), sugerindo 
um papel central dessa enzima na patogênese pela L. pneumophila.  
 A função das E-NTPDases em parasitos são mais bem estabelecidas. A enzima 
foi caracterizada em Toxoplasma gondii (Asai e cols., 1995), agente causador da 
toxoplasmose, de especial significado em mulheres grávidas e imunocomprometidos. 
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Em T. gondii, a NTPDase parece ter importância tanto para a entrada do parasito nas 
células hospedeiras, quanto para a replicação dos parasitos no interior das células 
(Nakaar e cols., 1999; Kikuchi e cols, 2001). As E-NTPDases também foram descritas 
em Trichomonas vaginalis (de Aguiar Matos e cols., 2001), onde foi demonstrado que 
cepas virulentas apresentam maior expressão e atividade catalítica da enzima que 
cepas menos virulentas (de Jesus e cols., 2002; Tasca e cols., 2005). 

Em tripanossomatídeos, a E-NTPDase é fundamental para a via de salvação 
de nucleotídeos purínicos (Fietto e cols., 2004), uma vez que esses parasitos são 
incapazes de realizar síntese de novo de purinas (Marr e cols., 1978). As E-NTPDases 
têm sido amplamente caracterizadas em L. amazonensis (Berredo-Pinho e cols., 
2001) e Trypanosoma cruzi (Bisaggio e cols., 2003; Meyer-Fernandes e cols., 2004). 
As E-NTPDases parecem estar fortemente associadas com a adesão celular no 
modelo de infecção por Trypanosoma cruzi (Bisaggio e cols., 2003; Santos e cols., 
2009), assim como na adesão de promastigotas de L. amazonensis em macrófagos 
(Berredo-Pinho e cols., 2001). Cepas virulentas de L. amazonensis possuem atividade 
catalítica significativamente maior que cepas avirulentas (Berredo-Pinho e cols., 2001; 
Pinheiro e cols., 2006). Em Leishmania, as E-NTPDases podem ser divididas em dois 
diferentes grupos: a E-NTPDase-1, também chamada de guanosina difosfatase, que 
é similar à E-NTPDase-1 de T. cruzi (Fietto e cols., 2004; Santos e cols., 2009) e a E-
NTPDase-2, isoforma menor, com aproximadamente 42 kDa de peso molecular. A E-
NTPDase-2, principal alvo desse estudo, também é conhecida como ATP 
difosfohidrolase, ou nucleosídeo difosfatase. Apesar da denominação da isoforma (de 
Souza e cols., 2013), a E-NTPDase-2 de Leishmania tem uma similaridade catalítica 
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com a NTPDase-1, de mamíferos, apresentando uma capacidade similar de hidrolisar 
ATP e ADP (Robson e cols., 2006). 

 Dados do nosso grupo de pesquisa demonstraram a importância da NTPDases 
no estabelecimento de infecção por Leishmania. A atividade e a expressão 
diferenciais de E-NTPDase em diferentes espécies e cepas de Leishmania estão 
associadas à capacidade de infecção in vivo (de Souza e cols., 2010; Maioli e cols., 
2004; Marques-da-Silva e cols., 2008) e ao direcionamento da forma clínica da doença 
(Leite e cols., 2012). Embora a importância da E-NTPDase de L. amazonensis esteja 
bem estabelecida na infecção in vivo, pouco se conhece da função dessa enzima na 
infecção de macrófagos, a principal célula hospedeira associada à infecção por 
Leishmania.  
 
1.3. Características Gerais das Leishmanioses 
 

Parasitos do gênero Leishmania são os agentes etiológicos da leishmaniose e 
contribuem com o diverso espectro clínico. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, a leishmaniose é uma das principais doenças infecciosas, atingindo mais de 
12 milhões de pessoas em 88 diferentes países. Estima-se, ainda, que mais de 350 
milhões de pessoas encontrem-se em áreas endêmicas, sujeitas à novas infecções 
(WHO, 2008). No Brasil, estima-se que a incidência anual é de 35 mil casos por ano 
(CENEPI, 1999), contudo, a subnotificação em áreas endêmicas é, provavelmente, 
bastante elevada. 

A Leishmania é um parasito dimórfico intracelular obrigatório e seu ciclo 
biológico envolve dois hospedeiros, um invertebrado e um vertebrado.  O ciclo 
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biológico inicia-se com a inoculação de formas promastigotas metacíclicas, com 
flagelo livre e corpo alongado, durante o repasto sanguíneo de fêmeas de 
flebotomíneos (gêneros Phlebotomus no Velho Mundo ou Lutzomyia no Novo Mundo) 
infectadas, seguida pela fagocitose das formas promastigotas metacíclicas por células 
do Sistema Mononuclear Fagocitário (Lainson & Shaw, 1988).  As formas metacíclicas 
se transformam em formas amastigotas, de aspecto esférico ou ovóide sem flagelo 
aparente, que se multiplicam no interior das células do SMF, podendo infectar novas 
células ou o inseto vetor durante novos repastos sanguíneos, levando, assim, à 
manutenção do ciclo biológico do parasito.  

As formas clínicas são baseadas na síndrome ocasionada pelo parasito e são 
dependentes tanto da espécie e virulência do parasito quanto das condições 
imunológicas do hospedeiro (Bogdan & Rollinghoff, 1998). A Leishmaniose Cutânea 
caracteriza-se por apresentar lesões cutâneas únicas e limitadas ao local da picada, 
podendo ser ulcerosas ou não. Em geral, essas lesões apresentam poucos parasitos 
e tendem à cura espontânea e uma resposta adequada ao tratamento. A 
Leishmaniose cutânea é causada por L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis e L. (V.) 
guyanensis, L. major e L. tropica. A Leishmaniose Mucocutânea caracteriza-se pelo 
aparecimento de lesões destrutivas nas mucosas do nariz, boca e faringe. Ocorre, de 
forma geral, como lesões secundárias à lesão cutânea, mesmo após cura aparente. 
É causada principalmente por L. (V.) braziliensis. A Leishmaniose Cutânea Difusa 
caracteriza-se por lesões nodulares não ulceradas, bem distribuídas pelo corpo com 
grande presença de parasitos. Aparece em um estado de anergia do indivídio, sendo 
bastante resistente aos tratamentos quimioterápicos. É causada principalmente por L. 
(L.) amazonensis. A Leishmaniose Cutânea Disseminada apresenta inúmeras 
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lesões ulcerosas distribuídas pelo corpo e é causada por L. (V.) guyanensis e L. (V.) 
braziliensis. Já na Leishmaniose Visceral ou Calazar os parasitos apresentam 
tropismo visceral, atingindo o baço, fígado, medula óssea e tecidos linfoides, 
induzindo quadro de hepatoesplenomegalia, com altas taxas de mortalidade. É 
causada por L. donovani e L. (L.) infantum (Convit e cols., 1972; Carvalho e cols., 
1994; Costa e cols., 1986; Galvao e cols., 1993; Leopoldo e cols., 2006; Turetz e cols., 
2002).   
 
1.4. A Interação Leishmania-Macrófago  
 

O sucesso da infecção por Leishmania em macrófagos depende da capacidade 
do parasito em escapar da lise extracelular causada por proteínas do sistema 
complemento, aderir a essas células através de receptores de membrana, ser 
fagocitado e resistir aos mecanismos microbicidas (Alexander & Russell, 1992). A 
interação de promastigotas com o macrófago ocorre com a participação das moléculas 
de superfície dos parasitos, tais como o LPG ou gp63, ou opsoninas derivadas do 
hospedeiro, como complemento, a fibronectina e imunoglobulina (Bogdan & 
Rollinghoff, 1999; Brittingham e cols., 1999; Mosser & Rosenthal, 1993). A superfície 
celular de Leishmania possui moléculas relacionadas com a capacidade de interação 
do parasito com as células hospedeiras e os macrófagos, por sua vez, têm receptores 
de membrana que facilitam a adesão e internalização de Leishmania. O envolvimento 
destes receptores está bem caracterizado, em particular, pela participação de 
receptores de complemento na fagocitose e na sobrevivência intracelular do parasito 
(Mosser & Edelson, 1985).  
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As formas metacíclicas de Leishmania são resistentes à ação lítica do sistema 
complemento por apresentarem moléculas de superfície alongadas, como os 
lipofosfoglicanos (LPG) (Pimenta e cols., 1992; Puentes e cols., 1989). Além disso, as 
moléculas de LPG podem interagir diretamente com receptores p150/95 e CR3, na 
superfície dos macrófagos, favorecendo, assim, a fagocitose dos parasitos (Talamas-
Rohana e cols., 1990). Dentre as funções do LPG, destaca-se, ainda, a importância 
dessa molécula na inibição da fusão do fagossomo-endossomo e na resistência às 
enzimas lisossomais, o que garante a sobrevivência do parasito no interior das células 
(Desjardins & Descoteaux, 1997). Acreditava-se que O LPG fosse importante para a 
interação com macrófagos tanto de formas promastigotas, quanto de amastigotas, que 
pareciam possui uma forma estruturalmente distinta dessa molécula (Glaser e cols., 
1991; Moody e cols., 1991; Turco, 1988). Tem-se observado que a expressão de LPG 
é reduzida em formas amastigotas, em paralelo a um aumento na expressão de 
proteofosfoglicanos (PPG), que possuem semelhanças estruturais com o LPG (Piani 
e cols., 1999). 

Outra molécula largamente expressa na superfície de Leishmania, em especial 
nas formas promastigotas metacíclicas (Yao e cols., 2005), é a gp63 uma 
metaloproteínase amplamente distribuída pela superfície de promastigotas. A gp63 
atua na conversão de C3b em C3bi, favorecendo a adesão e internalização do parasito 
(Brittingham e cols., 1999). O C3b se liga ao receptor CR1 e o C3bi se liga ao receptor 
CR3 (CD11b/CD18), sendo esse último mecanismo, possivelmente, o mais importante 
para os processos de adesão e fagocitose de formas promastigotas de Leishmania 
em macrófagos (Kane & Mosser, 2000). Por outro lado, os estudos sobre os 
mecanismos de interação de amastigotas com os macrófagos são escassos e 
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limitados à descrição da função de receptores para região Fc de IgG e ligantes para o 
sulfato de heparan (Love e cols., 1998; Peters e cols., 1995; Kima e cols., 2000; Guy 
& Belosevic, 1993).  

Durante o processo de fagocitose pode ocorrer uma ativação do macrófago 
para produzir NO (óxido nítrico) e ROS (intermediários reativos de oxigênio), que são 
altamente tóxicos para o parasito (Liew e cols., 1990; Murray, 1982). Já é bem 
estabelecido que essas moléculas são as mais efetivas contra Leishmania (Liew e 
cols., 1990; Bogdan, 2001; Green e cols., 1991). Contudo, a entrada via receptores 
do tipo CR3 (CD11b/CD18), receptor para C3bi e principal mecanismo na fagocitose 
de Leishmania, inibe a ativação do macrófago e a produção dessas moléculas tóxicas, 
o que garante a sobrevivência do parasito (Mosser e cols., 1987; Mosser & Edelson, 
1985; Wilson & Pearson, 1988). Além da capacidade de infectar células hospedeiras, 
os parasitos do gênero Leishmania possuem significativa capacidade de modular a 
resposta imune, promovendo a sobrevivência e manutenção da infecção (Gregory & 
Olivier, 2005; Soong, 2012). As duas principais formas biológicas do parasito 
(promastigotas e amastigotas) são conhecidamente capazes de reduzir a expressão 
de inúmeros genes e alterar as funções do macrófago (Buates & Matlashewski, 2001; 
Chaussabel e cols., 2003). 

O macrófago pode controlar e eliminar o parasito através de diversos 
mecanismos que envolvem a produção da citocina IL-12, que, por sua vez, estimula 
linfócitos T e células NK a produzirem IFN-, que age em sinergismo com a citocina 
TNF-α na estimulação dos próprios macrófagos para produzirem intermediários 
reativos de oxigênio tóxicos para o parasito (Kane & Mosser, 2000; Gorak e cols., 
1998). O óxido nítrico (NO) envolvido na resposta imune contra patógenos é 
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proveniente da NOS (óxido nítrico sintase) II, conhecida como NOS induzível ou 
somente iNOS. A produção de NO por iNOS é dependente de inúmeras citocinas 
inflamatórias como IFN-, TNF-α e IL-1 e essa produção pode ser inibida por citocinas 
anti-inflamatórias como TGF-β, IL-3, IL-4 e IL-10 (Jorens e cols., 1995). O mecanismo 
exato pelo qual o NO é capaz de eliminar o parasito ainda não é totalmente 
esclarecido, mas acredita-se que o NO reaja com ferro intracelular levando à inibição 
de enzimas que possuam o ferro no núcleo do seu grupo prostético. Isso pode 
ocasionar a inibição de enzimas envolvidas na síntese de DNA, como a 
ribonucleotídeo redutase, na respiração mitocondrial e nas atividades metabólicas do 
parasito (Lepoivre e cols., 1994; Nathan & Xie, 1994). 
 
1.5. Resposta imune em infecções por Leishmania amazonensis 
 

Uma das principais características da infecção por L. amazonensis, é a 
capacidade do parasito em modular a resposta imune do hospedeiro e sustentar a 
infecção, tanto em pacientes como em inúmeros modelos experimentais, mesmo 
naqueles em que o hospedeiro é capaz de controlar outras espécies do parasito, como 
em infecções por Leishmania major e Leishmania braziliensis (Afonso & Scott, 1993; 
Pereira & Alves, 2008; Ji e cols., 2003). Evidências mostram que a L. amazonensis é 
capaz de inibir a produção de NO pelos macrófagos, o que favorece a sobrevivência 
do parasito no interior da célula (Balestieri e cols., 2002; Almeida e cols., 2012; 
Calegari-Silva e cols., 2009). Essa inibição parece estar associada a uma redução na 
atividade da iNOS e a uma expressão deficiente dessa enzima, de forma dependente 
de NFem macrófagos infectados (Calegari-Silva e cols., 2009). Além disso, tem 
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sido demonstrado que a L. amazonensis, é capaz de resistir à morte mediada tanto 
por NO e quanto superóxido (Mukbel e cols., 2007). A redução na expressão de iNOS, 
e consequente redução na produção de NO, é resultado de uma série de eventos, 
como o aumento de IL-10 e TGF-β, redução na produção de IL-12, inativação de 
JACK/STAT e ativação de fosfotirosina fosfatases (Olivier e cols., 2005). A infecção 
por Leishmania altera diversos desses sinais, com a redução da produção de NO 
como resultado. O CR3, junto ao receptor para região Fc de IgG (FcγR) são 
conhecidamente importantes na redução da produção de IL-12 por macrófagos, 
devido a um aumento da fosforilação de Erk 1/2 (Marth & Kelsall, 1997; Sutterwala e 
cols., 1998). Além disso, Leishmania induz a produção de TGF-β e IL-10 por 
macrófagos infectados, o que está intimamente relacionado a um retardo na 
expressão de iNOS (Bogdan & Rollinghoff, 1998; Stenger e cols., 1994; Sutterwala e 
cols., 1998; Cunningham, 2002).  

O entendimento dos mecanismos que levam à uma alteração na resposta de 
macrófagos frente à infecção por Leishmania é essencial para o desenvolvimento de 
futuras estratégias terapêuticas e/ou vacinais. Nesse aspecto, nosso grupo tem 
estudado largamente o papel da enzima E-NTPDase-2 nesse processo de interação 
do parasito com as células e os mecanismos de escape imunológico.  
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1.6. Justificativa  
 
 Apesar de inúmeras estratégias de prevenção da leishmaniose em áreas 
endêmicas, essa doença continua sendo considerada um enorme problema de saúde 
pública em regiões tropicais e temperadas. Estratégias quimioterápicas e vacinais 
ainda são carentes de mais pesquisas e o entendimento profundo dos mecanismos 
de subversão da resposta imune pela Leishmania se torna, dentro desse contexto, 
fundamental para um efetivo combate à essa doença negligenciada.  
 Sabemos que a expressão/atividade de E-NTPDase-2 em L. amazonensis, 
assim como em outros agentes patogênicos, participa no desenvolvimento da 
imunopatogênense. Contudo, os mecanismos envolvidos ainda carecem de 
investigações aprofundadas, visto que, a maioria dos trabalhos limitam-se à 
correlacionar virulência e atividade da E-NTPDase. O presente trabalho busca 
entender como a atividade e a expressão dessas enzimas participam da infecção por 
L. amazonensis em macrófagos, principal célula hospedeira desse parasito. O nosso 
interesse específico nessa espécie se dá, em primeiro plano, pela alta atividade 
ectonucleotidásica e alta expressão de E-NTPDase-2 na superfície desses parasitos, 
e, ainda, pelo amplo conhecimento da capacidade de L. amazonensis modular a 
resposta imune de macrófagos e sustentar a infecção, tanto em modelos murinos, 
como em infecções em pacientes, muitas vezes relacionada à um estado de baixa 
resposta inflamatória e anergia. Esperamos que os novos conhecimentos sobre a 
participação da E-NTPDase-2 no processo de infecção por L. amazonensis, à luz dos 
nossos resultados, possa não só esclarecer os mecanismos de infecção dessa 
espécie, mas também pavimentar novas estratégias em tratamentos e prevenção. 
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2.1. Objetivos Gerais 
 

Avaliar a participação da E-NTPDase-2 de Leishmania amazonensis nos 
processos de adesão e internalização do parasito à célula hospedeira e os 
mecanismos de interferência da enzima na resposta imune celular à infecção. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 

 Investigar o papel da E-NTPDase-2 de L. amazonensis na adesão de formas 
promastigotas metacíclicas e formas amastigotas em macrófagos; 

 
 Investigar o receptor de macrófago envolvido no processo de adesão da E-

NTPDase-2 de L. amazonensis em macrófagos; 
 

 Avaliar a relação entre a atividade ectonucleotidásica de L. amazonensis, e a 
consequente produção de adenosina, na sobrevivência do parasito em 
macrófagos; 

 
 Avaliar o papel independente da atividade enzimática da E-NTPDase-2 de L. 

amazonensis na sobrevivência do parasito em macrófagos. 
 



3. Material e Métodos 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           3. Material e Métodos 



3. Material e Métodos 
 

32 
 

3.1. Parasitos 
 

Promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis, cepa PH8 (IFLA/BR/67/PH8) 
e do clone 1IIId da mesma cepa foram cultivadas a 25 °C, em meio de Grace (Sigma-
Aldrich, St. Louis, MO, EUA), suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado 
por calor (LGC, Cotia, SP, Brasil), 2 mM de L-glutamina (Sigma-Aldrich) e 100 U/mL 
de penicilina G potássica (Sigma-Aldrich), pH 6,5. Promastigotas metacíclicas foram 
obtidas pela centrifugação dos parasitos na fase log tardia da cultura (dia 5) em 
gradiente de Ficoll® 400 (Sigma-Aldrich), como descrito anteriormente (Marques-da-
Silva e cols., 2008). Os parasitos foram mantidos em cultura por menos de quinze 
passagens. Amastigotas axênicas foram obtidas por incubação de promastigotas, 
após 5 dias de cultura, em meio Grace suplementado com soro fetal bovino inativado 
por calor a 5%, 2 mM de L-glutamina e 100 U/mL de penicilina G potássica, pH 5,4, a 
33 ºC, adaptada de (Hodgkinson e cols., 1996). Em alguns experimentos, as 
promastigotas também foram cultivadas em meio similar suplementado com adenina 
5 mM (Sigma-Aldrich). 

 
3.2. Medida da atividade enzimática de Leishmania 
 

As atividade de ecto-ATPase, ecto-ADPase e ecto-AMPase foram medidas 
pela incubação dos parasitos intactos durante 1 hora a 30 ºC em tampão de reação 
contendo NaCl 116 mM, KCl 5,4 mM, 5,5 mM de D-glicose, 5 mM de MgCl2, e 50 mM 
de tampão Hepes-Tris, na presença de 5 mM de ATP, ADP ou AMP (Sigma-Aldrich) 
(Bisaggio e cols., 2003). A reação foi iniciada com a adição de promastigotas 
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metacíclicas vivas em fase estacionária ou de amastigotas axênicas e terminada pela 
adição de HCl 0,2 M (Fietto e cols., 2004). A hidrólise não específica foi determinada 
pela incubação dos nucleotídeos por 1 hora, seguido de interrupção da reação com 
HCl 0,2M e adição dos parasitos. A suspensão de parasitos foi sedimentada e 
alíquotas de sobrenadante foram utilizadas para a medição do fosfato inorgânico 
libertado (Pi) como descrito anteriormente (Ekman & Jager, 1993). As atividades 
enzimáticas foram expressos como nmol de Pi liberado por 1x108 parasitos em 1 hora. 

 
3.3. Produção de anticorpos policlonais anti-NTPDase-2 de L. infantum 
 

A proteína recombinante foi produzida como descrito anteriormente (de Souza 
e cols., 2013). A proteína purificada foi utilizada para a imunização de coelhos e os 
anticorpos gentilmente doados pela Prof. Dr. Juliana Lopes Rangel Fietto, da 
Universidade Federal de Viçosa. 
 
3.4. Western Blotting anti-NTPDase 
 

Preparações enriquecidas de membrana foram obtidas por centrifugação a 
14.000 X g de promastigotas metacíclicas ou amastigotas axênicas, conforme já 
descrito (Zingales e cols., 1979). As preparações de membrana foram armazenadas 
até o uso, a -20 °C, na presença de inibidores de protease: EGTA 200 mM, PMSF 4 
mM, 40 TPCK uM, 40 uM TLCK, DTT 4 mM e NEM 40 mM (Sigma-Aldrich). A 
determinação da concentração de proteína foi realizada pelo método de Lowry (Lowry 
e cols., 1951). Para a análise por western blotting, as preparações de membrana foram 
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corridas em gel SDS-PAGE 10%, seguido de transferência semi-seca para 
membranas de nitrocelulose. As membranas de nitrocelulose foram incubadas com 
soro de um coelho imunizado com NTPDase-2 de L. infantum recombinante (1:2000), 
seguido por anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase (Zymed Laboratories, San 
Francisco, CA, EUA) (1:10000), e reveladas por reação com solução DAB/4-cloro-
naftol/metanol/H2O2.  

 
3.5. Avaliação da adesão de parasitos em células J774 
 

Células J774 foram plaqueadas a 5x105 células por poço (0,5 mL) em lamínulas 
de vidro redondas em Meio Essencial Mínimo de Dulbecco - DMEM (Sigma-Aldrich), 
contendo 10% de soro fetal bovino inativado, 2 mM de L-glutamina, 100 U/mL de 
penicilina G potássica, 25 mM de N-2 -hidroxietilpiperazina-N9-2-ácido etanosulfônico 
(HEPES; USBiological, Swampscott, MA, EUA) e 50 µM de β-mercaptoetanol 
(Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Suécia) em placas de 24 poços. As células foram 
incubadas durante 90 minutos, a 37 ºC, 5% de CO2. As células não aderentes foram 
removidas por lavagem com água tamponada com fosfato (PBS). Promastigotas 
metacíclicas e amastigotas axênicas foram incubadas com anticorpo policlonal anti-
NTPDases de L. infantum (0,4 ug/ml) durante 30 minutos, a 4 ºC. A fim de evitar a 
fagocitose mediada por anticorpo, as células foram pré-tratadas com 1 µg de anticorpo 
2.4G2, que se liga especificamente à região Fc de IgG (Fc Block). Em alguns 
experimentos, células J774 foram pré-tratadas com E-NTPDase-2 recombinante de L. 
infantum, durante 30 minutos, a 37 ºC e, em seguida, submetidas à incubação com 
promastigotas metacílicas de L. amazonensis. Em todos os casos, uma taxa de 3 
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parasitos por célula foi usada e as células foram incubadas durante 30 minutos ou 3 
horas, a 37 °C, 5% de CO2. As culturas foram lavadas com PBS para remoção dos 
parasitas não aderentes e, em seguida, as lamínulas foram fixadas com metanol 
(Vetec Fine Chemistry) durante 10 minutos e em seguida coradas com kit Panótico 
Rápido® (Laborclin, Pinhais, PR, Brasil), de acordo com as instruções do fabricante. A 
análise foi realizada por meio da contagem das células que contêm parasitos aderidos 
ou internalizados em microscópio óptico Olympus BX50 (Olympus, Center Valley, PA, 
EUA). Foram avaliados o percentual de macrófagos contendo parasitos aderidos ou 
internalizados e o número de parasitos por 100 células. O mínimo de 200 células foram 
avaliadas. 
 
3.6. Microscopia Confocal 
 

Células da linhagem J774 foram incubadas por 90 minutos em placas de 24 
poços (5x105 células/poço) contendo lamínulas de vidro de 13mm de diâmetro. As 
células foram então incubadas na presença ou ausência de anticorpo anti-CD11b 
(clone M1/70, bloqueador) por 30 minutos. Os macrófagos foram lavados 2 vezes com 
PBS e incubados por 15 ou 45 minutos com E-NTPDase-2 recombinante de 
Leishmania. Após a incubação, as células foram lavadas duas vezes com PBS e 
fixadas por 30 minutos em solução formalina neutra tamponada a 2%. O 
reconhecimento da E-NTPDase ligada foi realizado pela incubação das células fixadas 
com anticorpo policlonal anti-NTPDase-2 de L. infantum por 1 hora, intensa lavagem 
das células com PBS, e incubação com anticorpo anti-IgG de coelho marcado com 
Alexa Fluor® 488, por 1 hora. As células foram novamente lavadas duas vezes com 
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PBS e as lamínulas retiradas para análise no Microscópio de Varredura a Laser 
Confocal (LSM 510 Meta Zeiss).  

 
3.7. Infecção de células J774 
 

J774 células foram plaqueadas a 5x105 células por poço (0,5 mL) em lamínulas 
redondas em meio DMEM contendo 10% de Soro Fetal Bovino, 2 mM de L-glutamina, 
100 U / mL de penicilina G potássica, 25 mM de HEPES e 50 µM de β-mercaptoetanol, 
em placas de 24 poços. As células foram incubadas durante 90 minutos, a 37 ºC, 5% 
de CO2. As células não aderentes foram removidas por lavagem com PBS a 
temperatura ambiente. Promastigotas metacíclicas, incluindo parasitos crescidos em 
adenina, e amastigotas axênicas foram adicionados à cultura em uma taxa de 3 
parasitos : 1 célula. Após 3 horas de co-cultura, as células foram lavadas com PBS 
para remoção dos parasitos não internalizados e lamínulas foram retiradas para 
avaliação da infectividade. Meio fresco foi adicionado às culturas e os macrófagos 
foram estimulados, ou não, com 10 U/mL de IFN- e 100 pg/mL de lipopolissacarídeo 
(LPS). Após 48 horas, as lamínulas foram retiradas para avaliação da infecciosidade 
e os sobrenadantes foram utilizados para a avaliação de nitrito e citocinas. A coloração 
e contagem dos parasitos seguiu o mesmo método descrito acima. Em alguns 
experimentos a infecção foi realizada na presença de 100 µM de DIDS (ácido 2,2-
dissulfônico 4,4-diisotiocianatoestilbeno – Sigma-aldrich), 5 mM de MRS1754 (Tocris 
Bioscience, Park Ellisville, MO, EUA), 5 mM de ZM241385 (Tocris Bioscience) ou 50 
µM de NECA (N-etilcarboxamidoadenosina – Sigma-Aldrich). 
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3.8. Dosagem de NO e citocinas 
 

A quantificação de NO produzido pelas células foi realizada pelo método 
indireto de Griess para detecção de nitrito (Green e cols., 1981) no sobrenadante de 
48 horas das culturas. A dosagem das citocinas IL-12p70, TNF-α e IL-10 foi realizada 
por kit de ELISA indireta de acordo com as instruções do fabricante (BD Biosciences, 
San Jose, CA, EUA). 

 
3.9. Medida da atividade enzimática de proteína 
 

As atividades de ecto-ATPase, ecto-ADPase e ecto-AMPase foram medidas 
pela incubação de 0,1 µg da proteína recombinante durante 30 minutos, a 37 ºC em 
tampão de reação contendo NaCl 116 mM, KCl 5,4 mM, 5,5 mM de D-glicose, 5 mM 
de MgCl2, e 50 mM de tampão Hepes-Tris, na presença de 5 mM de ATP, ADP ou 
AMP (Sigma-Aldrich) (Bisaggio e cols., 2003). A reação foi iniciada com a adição da 
proteína e terminada pela adição de HCl 0,2 M (Fietto e cols., 2004). A hidrólise não 
específica foi determinada pela incubação dos nucleotídeos por 1 hora, seguido de 
interrupção da reação com HCl 0,2M e adição dos parasitos. A medição do fosfato 
inorgânico libertado (Pi) foi realizada como descrito anteriormente (Ekman & Jager, 
1993). As atividades enzimáticas foram expressos como nmol de Pi liberado por 1 µg 
de proteína por 30 minutos. 
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3.10. Ensaio de MTT 
 
 Células J774 foram incubadas em placas de 96 poços, numa taxa de 1x106 
células/mL, por 90 minutos e lavadas com PBS para retirada de células não-
aderentes. As células foram incubadas por 48 horas na presença de concentrações 
crescentes de rNTPDase, seguindo-se de incubação com 20 µL de MTT (brometo de 
3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio – Sigma-Aldrich) 2,5 mg/mL por 4 horas, a 
37ºC, 5% CO2. Foram adicionados 100μL de SDS 10% em HCl 0,01M por 16 horas, 
a 37ºC, 5% CO2. A leitura foi realizada a 575 nm.  
 
3.11. Papel direto da E-NTPDases-2 de Leishmania na resposta de macrófagos 
 

Células J774 foram plaqueadas a 1x106 células / mL em placas de 24 poços e 
incubadas durante 90 minutos, a 37 ºC, 5% de CO2. As células não aderentes foram 
removidas por lavagem com PBS. As células foram então incubadas apenas com E-
NTPDases-2 recombinante (rNTPDase) ativa, inativa ou desnaturada por calor, em 
concentrações crescentes, durante 3 horas, lavadas com PBS, em seguida 
estimuladas com LPS e IFN- durante 48 horas a 37 °C / 5% de CO2. Após este 
período de tempo, os sobrenadantes de cultura foram usados para a quantificação de 
óxido nítrico ou citocinas, conforme mencionado anteriormente. Em alguns 
experimentos, a incubação com rNTPDase foi realizada na presença de 100 µM de 
DIDS (ácido 2,2-dissulfônico 4,4-diisotiocianatoestilbeno – Sigma-Aldrich), 5 mM de 
MRS1754 (Tocris Bioscience), 5 mM de ZM241385 (Tocris Bioscience). 
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Em outro conjunto de experimentos, as células foram previamente incubadas 
com 1 µg de anticorpo 2.4G2 (Fc Block) por 30 minutos, e a rNTPDase incubada com 
anticorpo policlonal anti-NTPDases de L. infantum (0,4 ug/ml) durante 30 minutos, a 4 
ºC, antes da incubação conforme mencionado acima. Utilizamos, ainda, células 
tratadas com Citocalasina B, conforme descrito abaixo, para incubação com as 
proteínas recombinantes. 
 
3.12. Avaliação da Fagocitose de Leishmania em células tratadas com 
Citocalasina B. 
 

Células J774 foram plaqueadas a 5x105 células por poço (0,5 mL) em lamínulas 
de vidro redondas em Meio Essencial Mínimo de Dulbecco - DMEM (Sigma-Aldrich), 
contendo 10% de soro fetal bovino inativado, 2 mM de L-glutamina, 100 U/mL de 
penicilina G potássica, 25 mM de N-2 -hidroxietilpiperazina-N9-2-ácido etanosulfônico 
(HEPES; USBiological, Swampscott) e 50 µM de β-mercaptoetanol (Pharmacia 
Biotech AB) em placas de 24 poços. As células foram incubadas durante 90 minutos, 
a 37 ºC, 5% de CO2. As células não aderentes foram removidas por lavagem com 
salina tamponada com fosfato (PBS). As células foram tratadas com 25 µg/mL de 
Citocalasina B (Sigma-Aldrich) por 2 horas, a 37 ºC, 5% de CO2, lavadas e incubadas 
com promastigotas de fase estacionária de L. amazonensis por 3 horas, em uma taxa 
de 10 parasitos por célula. As culturas foram lavadas com PBS para remoção dos 
parasitas não aderentes e, em seguida, as lamínulas foram fixadas com metanol 
(Vetec Fine Chemistry) durante 10 minutos e em seguida coradas com kit Panótico 
Rápido® (Laborclin), de acordo com as instruções do fabricante. A análise foi realizada 
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por meio de fotomicrografias tiradas no Microscópio Binocular Coleman - N107 
(Coleman Equipamentos para Laboratório Com. e Imp. Ltda, Santo André, SP, Brasil). 
 
3.13. Análise Estatística 
 

A análise estatística foi realizada pelo teste t de Student ou ANOVA seguida de 
pós-teste de Bonferroni, de acordo com cada experimento. p<0,05 foi considerado 
estatisticamente significativo. 
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4.1. Relação entre a expressão e atividade de E-NTPDase-2 e a capacidade de 
adesão e internalização de formas metacíclicas de L. amazonensis. 
 

O papel da E-NTPDase-2 na adesão de promastigotas procíclicas de 
Leishmania amazonensis já havia sido demonstrado anteriormente (Pinheiro e cols., 
2006). No entanto, a participação dessa enzima na captação de formas metacíclicas 
por macrófagos e os mecanismos envolvidos nesse processo nunca haviam sido 
avaliados. Assim, decidimos comparar a atividade ectonucleotidásica de 
promastigotas metacíclicas da cepa original PH8 de L. amazonensis e de 
promastigotas metacíclicas de um clone da mesma cepa - clone 1IIId, cuja capacidade 
infectiva em camundongos C57BL/6 é conhecidamente reduzida (de Souza e cols., 
2010). Os parasitos foram incubados com ATP ou ADP, a 30 ºC por 1 hora, em tampão 
específico, e a atividade ectonucleotidásica foi avaliada pela quantidade de fosfato 
inorgânico gerado. Como mostrado na Fig. 1A, o clone 1IIId, de baixa capacidade 
infectiva, apresenta menor atividade ectonucleotidásica, tanto sobre ATP quanto 
sobre ADP, quando comparado com promastigotas metacíclicas da cepa original, que, 
por sua vez, possui alta capacidade em gerar lesão e parasitismo tecidual em 
camundongos C57BL/6 (Marques-da-Silva e cols., 2008). Além disso, a análise da 
expressão de E-NTPDase-2 por western blotting da membrana celular dos parasitos 
demonstrou que esta enzima é significativamente mais expressa em promastigotas 
metacíclicas da cepa original do que em promastigotas metacíclicas do clone 1IIId 
(Fig. 1A - inserto).  

A adesão e a internalização desses parasitos foram avaliadas pela incubação 
de células da linhagem J774 com formas metacíclicas da cepa PH8 original ou formas 
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metacíclicas do clone 1IIId, em uma taxa de 3 parasitos por célula, por 30 minutos ou 
3 horas. A adesão e a internalização dos parasitos foram avaliadas por microscopia 
óptica. Formas metacíclicas da cepa original, com alta expressão de E-NTPDase-2, 
aderem (30 minutos) e internalizam (3 horas) mais às células J774 do que as formas 
metacíclicas do clone 1IIId, de baixa expressão da enzima. Essas diferenças foram 
mostradas pela porcentagem de células contendo parasitos aderidos ou internalizados 
(Fig. 1B) e pelo número de parasitos aderidos ou internalizados por 100 células. (Fig. 
1C). 
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Figura 1. Expressão e atividade de E-NTPDase-2 em L. amazonensis correlaciona-se com a adesão e 
internalização do parasito à célula hospedeira. (A) Parasitos da cepa PH8 original ou do clone 1IIId da mesma 
cepa foram incubados com ATP ou ADP por 1 hora a 30 ºC e a atividade ectonucleotidásica foi avaliada pela 
quantidade de fosfato inorgânico liberado. (A – inserto) Análise da expressão de E-NTPDase-2 por western blotting 
de preparação de membrana da cepa original e do clone 1IIId. Células J774 foram infectadas com promastigotas 
metacíclicas da cepa original ou do clone 1IIId por 30 minutos ou 3 horas. (B) Porcentagem de células contendo 
parasitos aderidos ou internalizados. (C) Número de parasitos aderidos ou internalizados por 100 células. Barras 
representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0.05, por 
Teste t de Student. 
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A fim de avaliar se as diferenças encontradas na adesão e internalização da 
cepa original e do clone 1IIId  à célula hospedeira são realmente devido à expressão 
diferencial da E-NTPDase-2 na membrana celular desses parasitos, formas 
promastigotas metacíclicas da cepa PH8 original e do clone 1IIId foram incubadas por 
30 minutos com anticorpo policlonal anti-E-NTPDase-2 de L. infantum, em paralelo à 
adição de anticorpos bloqueadores do receptor Fc (anticorpo 2.4G2) em macrófagos 
J774. Parasitos foram, então, incubados com as células durante 30 minutos ou 3 
horas, e a adesão e a internalização foram avaliadas por microscopia óptica. Os 
nossos resultados demonstram que o bloqueio da enzima pelo anticorpo anti-E-
NTPDase-2 reduz a porcentagem de macrófagos que continham parasitos da cepa 
original aderidos em 30 minutos e internalizados em 3 horas. Em promastigotas do 
clone 1IIId, contudo, a incubação com anticorpo anti-E-NTPDase-2 não exerceu 
nenhuma influência no processo (Fig. 2A). O número de parasitos aderidos por 100 
células também foi reduzido quando promastigotas metacíclicas da cepa original 
foram incubadas com anticorpo anti-E-NTPDase-2. Novamente, nenhuma alteração 
foi observada com promastigotas do clone 1IIId pré-incubados com anti-E-NTPDase-
2 (Fig. 2B). 
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Figura 2. Pré-tratamento da cepa original com anti-NTPDase-2 reduz a adesão e internalização dos 
parasitos à célula hospedeira. Células J774 foram incubadas por 30 minutos ou 3 horas com promastigotas 
metacíclicas da cepa PH8 original e do clone 1IIId de L. amazonensis pré-tratados com anti-NTPDase-2 de L. 
infantum. (A) Porcentagem de células com parasitos aderidos (30 min) ou internalizados (3 h). (B) Número de 
parasitos aderidos ou internalizados por 100 células. Barras representam a média ± desvio padrão de três 
experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0.05, por Teste t de Student. 
 
 
4.2. A modulação da atividade e expressão de E-NTPDase-2 em promastigotas 
de L. amazonensis altera a capacidade de adesão do parasito. 

 

Um trabalho anterior demonstrou que é possível modular a atividade e 
expressão da E-NTPDase-2 em parasitos do gênero Leishmania (Berredo-Pinho, 
2003). Dado o papel da E-NTPDase-2 de tripanossomatídeos em aumentar a 
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disponibilidade de nucleosídeos para a via de salvação de purinas, espera-se que a 
suplementação em meio de crescimento com essas purinas possa afetar a expressão 
dessa enzima na superfície do parasito. Para avaliar a modulação da atividade e da 
expressão dessa enzima, promastigotas da cepa PH8 original foram cultivadas por 
duas ou mais passagens em meio de cultura suplementado com 5 mM de adenina e 
a atividade ectonucleotidásica e a expressão da enzima foram avaliadas, conforme já 
descrito acima. De fato, os nossos dados demonstram que o crescimento dos 
parasitos na presença de adenina foi capaz de reduzir significativamente a atividade 
ectonucleotidásica sobre ATP e ADP e a expressão de E-NTPDase-2 nas formas 
promastigotas metacíclicas da cepa original (Fig. 3A e 3A - inserto). Para avaliar se a 
modulação da expressão e da atividade da E-NTPDase-2 altera o perfil de adesão do 
parasito à célula hospedeira, formas promastigotas metacíclicas cultivadas em meio 
suplementado com adenina foram utilizadas para infecção de células J774 durante 30 
minutos ou 3 horas. Os nossos resultados demonstram que a redução da expressão 
da enzima pelo crescimento em meio com adenina correlaciona-se com uma 
diminuição da capacidade de adesão (30 minutos) e de internalização (3 horas) dos 
parasitos à célula hospedeira, tanto pela análise da porcentagem de células com 
parasitos aderidos ou internalizados (Fig. 3B), quanto pelo número de parasitos 
aderidos ou internalizados por 100 células (Fig. 3D). 
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Figura 3. Modulação na expressão e atividade de E-NTPDase-2 de L. amazonensis altera a adesão e 
internalização do parasito à célula hospedeira. (A) Parasitos da cepa PH8 original crescidos em meio 
suplementado com adenina foram incubados com ATP ou ADP por 1 hora a 30 ºC e a atividade ectonucleotidásica 
foi avaliada pela quantidade de fosfato inorgânico liberado. (A – inserto) Análise da expressão de E-NTPDase-2 
por western blotting de preparação de membrana da cepa original crescidos em meio suplementado com adenina. 
Células J774 foram infectadas com promastigotas metacíclicas da cepa original crescidas em adenina por 30 
minutos ou 3 horas. (B) Porcentagem de células contendo parasitos aderidos ou internalizados. (C) Número de 
parasitos aderidos ou internalizados por 100 células. Barras representam a média ± desvio padrão de três 
experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0.05, por Teste t de Student. 
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O conjunto de dados acima demonstra que a expressão de E-NTPDase-2 na 
superfície de formas metacíclicas de L. amazonensis é importante no processo de 
adesão e consequente internalização dos parasitos à célula hospedeira. 

 

4.3. Formas amastigotas de L. amazonensis possuem baixa atividade e 
expressão de E-NTPDase-2, que não participa do processo de adesão à célula 
hospedeira.  

 

Tendo demonstrado a importante participação de E-NTPDase-2 de formas 
promastigotas metacíclicas de L. amazonensis nos processos de adesão e 
internalização do parasito na célula hospedeira, decidimos investigar a participação 
dessa enzima na captação de amastigotas por macrófagos. Para isso, inicialmente 
comparamos a atividade ectonucleotidásica de promastigotas metacíclicas e de 
amastigotas axênicas, incubando os parasitos vivos com ATP ou ADP, a 30 ºC, por 1 
hora e avaliando a quantidade de fosfato inorgânico gerado. Como demonstrado na 
Fig. 4A, as atividades ATPásica e ADPásica de formas amastigotas axênicas são 
inferiores às de promastigotas metacíclicas. Além disso, a expressão de E-NTPDase-
2 na membrana celular de formas amatigotas também é reduzida quando comparada 
à de formas promastigotas metacíclicas (Fig. 4A – inserto). Formas amastigotas 
obtidas de lesão de camundongos C57BL/6 e de células J774 infectadas também 
apresentaram baixa atividade e expressão da enzima (dados não mostrados), 
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indicando que os nossos resultados não devem ser limitados às formas amastigotas 
obtidas em cultura.  

Esses dados sugerem que a E-NTPDase-2 pode não estar envolvida no 
processo de infecção de macrófagos por amastigotas. De fato, formas amastigotas 
axênicas possuem menor capacidade de aderir (30 minutos) e de internalizar (3 horas) 
na célula hospedeira, tanto pela análise da porcentagem de células contendo 
parasitos associados (Fig. 4B) quanto pela avaliação do número de parasitos 
associados numa base de 100 células (Fig. 4C). 
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Figura 4. Amastigotas axênicas de L. amazonensis possuem baixa expressão e atividade de E-NTPDase-2. 
(A) Promastigotas metacíclicas e amastigotas axênicas da cepa original de L. amazonensis foram incubados com 
ATP ou ADP por 1 hora a 30 ºC e a atividade ectonucleotidásica foi avaliada pela quantidade de fosfato inorgânico 
liberado. (A- inserto) Análise da expressão de E-NTPDase-2 por western blotting de preparação de membrana de 
promastigotas metacíclicas e amastigotas axênicas. Células J774 foram infectadas com promastigotas 
metacíclicas ou com amastigotas axênicas por 30 minutos ou 3 horas. (B) Porcentagem de células contendo 
parasitos aderidos ou internalizados. (C) Número de parasitos aderidos ou internalizados por 100 células. Barras 
representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0.05, 
comparado ao grupo “Promastigotas”, por Teste t de Student. 
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A fim de comprovar que a expressão de E-NTPDase-2 não possui importância 
nas etapas iniciais do processo de infecção por formas amastigotas, mais uma vez 
pré-incubamos os parasitos com anticorpo policlonal anti-E-NTPDase-2. Conforme 
esperado, além de aderir e internalizar menos na célula hospedeira, formas 
amastigotas axênicas de L. amazonensis não tem o processo de adesão alterado 
quando pré-incubadas com anticorpo anti-E-NTPDase-2 (Fig. 5).  

 

  Figura 5. Pré-tratamento de formas amastigotas axênicas com anti-NTPDase-2 não exerce influência na 
adesão e internalização dos parasitos à célula hospedeira. Células J774 foram incubadas por 30 minutos ou 
3 horas com promastigotas metacíclicas ou amastigotas axênicas da cepa original de L. amazonensis pré-tratados 
com anti-NTPDase-2 de L. infantum. (A) Porcentagem de células com parasitos aderidos (30 min) ou internalizados 
(3 h). (B) Número de parasitos aderidos ou internalizados por 100 células. Barras representam a média ± desvio 
padrão de três experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0.05, por Teste t de Student. 
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Os dados obtidos nos permitem concluir que a participação da E-NTPDase-2 
de L. amazonensis nos processos de adesão e internalização dos parasitos às células 
hospedeiras limita-se às formas promastigotas metacíclicas, não havendo importância 
aparente na infecção por formas amastigotas. 

 

4.4. E-NTPDase-2 recombinante compete por um possível sítio de ligação em 
macrófagos. 

 

Para confirmar o papel da E-NTPDase-2 na captação de parasitos por 
macrófagos, células J774 foram pré-incubadas com E-NTPDase-2 recombinante 
(rNTPDase) de L. infantum por 30 minutos e, em seguida, infectadas com 
promastigotas metacíclicas de L. amazonensis da cepa PH8 original, por 30 minutos 
ou 3 horas. A utilização da rNTPDase de L. infantum  deu-se devido à disponibilidade 
dessa enzima recombinante, dado o conhecimento prévio completo da sequência de 
aminoácidos da proteína dessa espécie. Nota-se, na Fig. 6, que o alinhamento das 
sequências conhecidas da E-NTPDase-2 de L. amazonensis e de L. infantum 
demonstra uma enorme similaridade entre as enzimas das duas espécies, o que 
viabiliza a utilização da rNTPDase-2 disponível. 

 

 

 



4. Resultados 
 

54 
 

Leishmania infantum  M R P Y S S V R R M T Q Q S K R L R I A G T L V L S A L V I F G F L V Y Y Q S P
Leishmania amazonensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . L . . . V . . H K . .
Leishmania infantum  L L S P C D S A Y A N V Y D V V I D A G S T G S R V H V F Q Y E R G R T G L V L
Leishmania amazonensis  . F . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . V . .
Leishmania infantum  L R E R F K R V E P G L S S F A T D P D G A K E S L A G L L R F A D K V V P Q S
Leishmania amazonensis  . K . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . E . . . E .
Leishmania infantum  Y Q K C T F V T L K A T A G L R L L P E S V Q Q V L L D A A Q H T L N A S P F Q
Leishmania amazonensis  . . R . . S . . . . . . . . . . . . . . . D . . . M . . . . . Q A . . . . . . .
Leishmania infantum  S R G A S I I S G A Q E G V Y G W L T V N Y L L N R L D T D V A T V A T I D M G
Leishmania amazonensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D . . . . . . . . I . . . . . .
Leishmania infantum  G A S T Q V V F E T T P T S G E W L P F N Y A H Q L R T P K R T I T M Y Q H S Y
Leishmania amazonensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I L . . . . S V . . . . .
Leishmania infantum  L G L G M N E A K K K L M M S F A E A N G T S S F P C F P R G Y A K R L N D V E
Leishmania amazonensis  . . . . . . . . . . . . . T L . . . . . . . . . . . . . . . . . T . H . . . . K
Leishmania infantum  L R N S D A T D F D A C A G L F R E H V I T K T T C K F D A C G A R G V P Q P L
Leishmania amazonensis  . . . N . . . . . . . . V . . . . . . . . . T S . . R . . . . . . . . . . . . .
Leishmania infantum  F P S R R H L I Y A F S Y F Y D R L Y H F S K E G S P V Y V S S Y K E V G Q E V
Leishmania amazonensis  . . . . . . P V . . . . . . . . . . . . . H . . . R . . . . . L . . . . . K . .
Leishmania infantum  C H R E S A R R T T A P E E T A C M E L A Y M Y S F L T Y G L G L S D A T A L T
Leishmania amazonensis  . . . . . . S . A . T . . . . . . . . . . . L . . . . . N . . . . G . D . . . .
Leishmania infantum  V P N R I E G M A V S W S L G S S L S S L L K M E R
Leishmania amazonensis  . . I . . A . . S . . . . . . . . . . F . . . . . -

            
            
            
            
            
            
            
            
           
 
 
             
            
 
Figura 6. Alinhamento das sequências de proteínas da E-NTPDase-2 de L. infantum e L. amazonensis. O 
alinhamento das sequências proteicas foi realizado pelo software MEGA, utilizando as sequências da E-NTPDase 
de L. infantum (Acesso: JX075891.1) e L. amazonensis (Acesso: JQ697233.2). A marcação cinza demonstra as 
regiões com os mesmos aminoácidos entre as proteínas das duas espécies. 
 

A pré-incubação dos macrófagos com rNTPDase é capaz de reduzir a 
porcentagem de células contendo parasitos aderidos ou internalizados (Fig. 7A), 
assim como o número médio de parasitos aderidos ou internalizados por 100 células 
(Fig. 7B). Estes resultados sugerem que a enzima solúvel se liga ao macrófago 
interferindo com a ligação do parasito à célula. Os dados também sugerem um 
possível receptor específico para a E-NTPDase-2 em macrófagos. 
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Figura 7. Pré-incubação de macrófagos com rNTPDase reduz a adesão e a internalização de L. 
amazonensis. Células J774 foram tratadas com 5 µg de rNTPDase durante 30 minutos, e então incubadas com 
promastigotas metacíclicas (cepa PH8) durante 30 minutos. (A) Porcentagem de células com parasitos aderidos 
após 30 minutos ou internalizados após 3 horas. (B) Número de parasitos aderidos por 100 células, após 30 
minutos ou 3 horas. As barras representam a média ± desvio padrão (DP) de três experimentos independentes 
realizados em duplicata. *p<0,05, pelo teste t de Student. 

 

Para avaliar se a enzima recombinante não possui efeito sob a viabilidade dos 
macrófagos da linhagem J774, incubamos as células por 48 horas na presença de 
concentrações crescentes da enzima recombinante solúvel. Após 48 horas, as células 
foram submetidas ao ensaio de MTT (brometo de 3-4,5-dimetil-tiazol-2-il-2,5-
difeniltetrazólio), que quantifica o MTT que foi reduzido pela atividade metabólica 
celular, formando cristais de formazan avaliados pela cor azulada no meio (Mossman, 
1983). Como demonstrado na Fig. 8A, nenhuma das concentrações de rNTPDase 
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avaliadas interferiu com a viabilidade das células J774. Além disso, após as 48 horas 
de incubação, contamos as células em azul de tripan para diferenciar as células vivas 
e mortas. Como observado, a porcentagem de células vivas e mortas não foi alterado 
pela incubação com quantidades crescentes de rNTPDase (Fig. 8B). 

 

 
Figura 8. rNTPDase de Leishmania não tem efeito sob a viabilidade celular. Células J774 foram tratadas com 
quantidades crescentes de rNTPDase de Leishmania por 48 horas. (A) Leitura da Absorbância, a 570 nm, de 
células utilizadas para avaliação da viabilidade celular por redução do MTT.  (B) Número de células vivas e mortas, 
por contagem diferencial em azul de tripan. As barras representam a média ± desvio padrão (DP) de dois 
experimentos independentes realizados em duplicata.  
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4.5. Microscopia confocal demonstra a alta capacidade de adesão e 
internalização de E-NTPDase-2 de Leishmania na célula hospedeira. 

  

Tendo demonstrado que a expressão de E-NTPDase-2 é importante para a 
adesão e internalização de formas promastigotas metacíclicas de L. amazonensis, 
decidimos investigar o processo de ligação da rNTPDase em células J774, por 
microscopia confocal. Para isso, as células foram incubadas com 5 μg de rNTPDase 
por 15 ou 45 minutos, lavadas para a retirada de enzima solúvel não ligada e então 
fixadas. A identificação da enzima foi feita pela incubação das células fixadas com 
anti-E-NTPDase-2 de Leishmania seguido de anti-IgG de coelho ligado ao fluorocromo 
FITC. A análise foi realizada em microscópio confocal, onde a marcação em verde 
representa rNTPDase aderida ou internalizada. Como podemos observar na Figura 9, 
após 15 minutos de incubação, a rNTPDase pode ser encontrada predominantemente 
nas áreas mais periféricas das células, em quantidade ainda pequena. As imagens 
mostram, provavelmente, a adesão da enzima à membrana celular e o início da 
fagocitose pelos macrófagos J774. Por outro lado, após 45 minutos de incubação, 
podemos observar uma distribuição homogênea da rNTPDase por todo citoplasma 
dos macrófagos, em grande quantidade. 
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Figura 9. rNTPDase de Leishmania adere e é internalizada rapidamente por macrófagos. Células J774 foram 
incubadas com 5 µg de  NTPDase recombinante por 15 ou 45 minutos. As células foram fixadas, a NTPDase 
recombinante foi detectada por anticorpo policlonal anti-NTPDase e avaliada em microscópio confocal. As 
fotomicrografias mostradas são representativas de dois experimentos independentes realizados em duplicata. Em 
A, a marcação verde representa a E-NTPDase na superfície e no interior das células. Em B, a marcação em verde 
da rNTPDase juntamente com a marcação com DAPI para o núcleo célular. Em C, a sobreposição das marcações 
em contraste de fases. Objetiva: 63 X. 
 

Para garantir que a rNTPDase é mesmo capaz de se ligar e ser fagocitada 
pelos macrófagos J774, realizamos a aquisição de imagens de uma mesma célula 
focada em diversas seções sequenciais de 1 μm (Fig. 10). As imagens mostram 
claramente que a rNTPDase está bem distribuída no citoplasma da célula e evitam 
erros de interpretação em casos de ligação inespecífica da enzima solúvel à superfície 
das células e aquisições de imagens de seções anteriores à superfície celular. 
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Figura 10. rNTPDase de Leishmania é internalizada pelos macrófagos. Células J774 foram incubadas com 5 
µg de  NTPDase recombinante por 45 minutos. As células foram fixadas e a NTPDase recombinante foi detectada 
por anticorpo policlonal anti-NTPDase e avaliada em microscópio confocal. As fotomicrografias mostradas são 
representativas de dois experimentos independentes realizados em duplicata. Cada quadro representa a 
fotomicrográfia confocal de cortes sequenciais de 1 μm de uma mesma célula. Objetiva: 63 X. 
 
 
 

As imagens demonstram a alta capacidade da E-NTPDase-2 de se ligar à e ser 
fagocitada pela célula hospedeira 
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4.6. CR3 participa da ligação de E-NTPDase-2 em macrófagos 

  
Análises de bioinformática realizadas por colaboradores do nosso grupo de 

pesquisa sugeriram a possibilidade de uma ligação da E-NTPDase-2 à receptores de 
integrina (dados não mostrados). Um dos principais e mais bem distribuídos 
receptores de integrina é o CR3, também conhecido como Antígeno de Macrófagos 1 
(Mac-1) ou integrina αMβ2, sendo formado de CD11b (integrina αM) e CD18 (integrina 
β2). Além disso, observamos em trabalhos anteriores (não publicados) que a pré-
incubação de macrófagos com NTPDase recombinante impede a ligação de anticorpo 
bloqueador anti-CR3 (anti-CD11b, clone M1/70). Esses dados levantaram a nossa 
hipótese que o receptor CR3 participa da ligação da E-NTPDase-2 de Leismania ao 
macrófago. 

Para confirmar o papel de CD11b na ligação da E-NTPDase de Leishmania à 
célula hospedeira, células J774 foram pré-incubadas com o anticorpo anti-CD11b 
(clone M1/70, conhecidamente bloqueador de CR3) durante 30 minutos e, em 
seguida, incubadas com NTPDase recombinante (rNTPDase) durante 15 ou 45 
minutos. As células foram fixadas e a NTPDase recombinante foi detectada por 
anticorpo policlonal anti-NTPDase de L. infantum e avaliada em microscópio confocal. 
Os nossos resultados demonstram que o bloqueio do CR3 com um anticorpo 
específico impede a ligação e entrada da rNTPDase em células J774 (Fig. 11), 
confirmando o envolvimento do receptor CR3 (CD11b/CD18) na ligação de E-
NTPDase-2 de Leishmania à célula hospedeira. 

 



4. Resultados 
 

61 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. O bloqueio do receptor CR3 inibe a ligação de rNTPDase de Leishmania em macrófagos. Células 
J774 com anti-CD11b (clone M1/70) por 30 minutos e foram incubadas com 5 µg de  NTPDase recombinante por 
15 ou 45 minutos. As células foram fixadas, a NTPDase recombinante foi detectada por anticorpo policlonal anti-
NTPDase e avaliada em microscópio confocal. As fotomicrografias mostradas são representativas de dois 
experimentos independentes realizados em duplicata. Em A, a marcação verde representa o E-NTPDase na 
superfície e no interior das células. Em B, a marcação em verde da rNTPDase juntamente com a marcação com 
DAPI para o núcleo celular. Em C, a sobreposição das marcações em contraste de fases. Objetiva: 63 X. 
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4.7. A atividade e expressão de E-NTPDase-2 de L. amazonensis correlaciona-
se com a sobrevivência do parasito em macrófagos. 

 

O sucesso da infecção por Leishmania depende não só da capacidade do 
parasito aderir e ser fagocitado pela célula hospedeira, como também da capacidade 
em escapar dos mecanismos microbicidas (Alexander & Russell, 1992). Dado a 
relação entre o nível de atividade ectonucleotidásica e expressão de E-NTPDase-2 e 
a capacidade de Leishmania em gerar lesões em camundongos C57BL/6 (Marques-
da-Silva e cols., 2008; de Souza e cols., 2010), nós decidimos investigar se a presença 
e a atividade da enzima em L. amazonensis também estão relacionadas com a 
sobrevivência do parasito em macrófagos infectados. Para isso, tanto promastigotas 
metacíclicas da cepa PH8 original da L. amazonensis quanto do clone da mesma cepa 
(clone 1IIId ) foram incubados com ATP, ADP ou AMP durante 1 hora e a quantidade 
de fosfato inorgânico foi avaliada. Como mostrado na Fig. 12A, além da atividade 
sobre ATP e ADP, já demonstradas anteriormente na Fig. 1 e aqui repetidos para 
melhor compreensão, promastigotas metacíclicas da cepa original também possuem 
maior atividade AMPásica, da 5´-ectonucleotidase, quando comparadas com 
promastigotas metacíclicas do clone 1IIId.  

 Células J774 foram infectadas durante 3 horas com formas promastigotas 
metacíclicas da cepa original ou do clone 1IIId, em uma taxa de 3 parasitos por 
macrófago. As células foram lavadas para remoção dos parasitos não internalizados, 
e então estimuladas com LPS e IFN- durante 48 horas. Nossos resultados mostram 
que, enquanto a ativação por IFN- e LPS nos macrófagos infectados por 



4. Resultados 
 

63 
 

promastigotas metacíclicas do clone 1IIId reduziu o percentual de células infectadas 
após 48 horas - comparação 48 horas versus 48 horas (IFN-/LPS), nenhum efeito 
da ativação inflamatória foi observado em infecções iniciadas por promastigotas 
metacíclicas da cepa original (Fig. 12B). Interessantemente, ao contrário do clone 
1IIId, promastigotas metacíclicas da cepa original foram capazes de reduzir a 
produção de NO por células ativadas, o que, pelo menos parcialmente, explica a sua 
capacidade de sobreviver dentro da célula hospedeira, mesmo sob estímulos 
inflamatórios (Fig. 12C). Estes resultados sugerem que os níveis de atividade e 
expressão de E-NTPDase-2 podem influenciar a sobrevivência do parasito através da 
inibição da produção de NO. 
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Figura 12. Atividade de E-NTPDase-2 de L. amazonensis correlaciona-se com a sobrevivência dos parasitas 
no interior de células estimuladas. Os parasitos foram cultivados e incubados com ATP, ADP ou AMP durante 
1 hora a 30 ºC. (A) A atividade enzimática foi avaliada pela quantificação de fosfato inorgânico libertado.  Células 
J774 foram infectadas com promastigotas metacíclicas da cepa PH8 original ou do clone 1IIId de L. amazonensis, 
durante 3 horas, lavadas e incubadas durante 48 horas, na presença ou não de IFN-/LPS. (B) Porcentagem de 
células infectadas. (C) Produção de NO em sobrenadante de 48 h. As barras representam a média ± desvio padrão 
de três experimentos independentes, realizados em duplicata. Em A, *p<0,05, por Teste t de Student; em B e C, 
*p<0,05, por One-way ANOVA. 
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Para verificar se a modulação da atividade de E-NTPDase-2 também interferiria 
com a capacidade do parasito em sobreviver dentro de macrófagos ativados, a cepa 
PH8 original foi cultivada em meio suplementado com adenina e foi utilizada para 
infectar células J774. Após 3 horas, as células foram lavadas para remover os 
parasitos não internalizados e as células foram incubadas durante 48 horas na 
presença de IFN- e LPS. Os nossos resultados demonstram que a cepa original 
cultivada na presença de adenina, além da menor atividade ATPásica e ADPásica, já 
apresentadas na Fig. 3, também possui menor atividade AMPásica (Fig. 13A). Além 
disso, a cepa PH8 original cultivada em meio com adenina é menos capaz de resistir 
à ativação pelo IFN- e LPS. Como mostrado na Fig. 13B, a percentagem de células 
infectadas foi reduzida após 48 horas de ativação, em comparação com o mesmo 
tempo sem estímulo inflamatório, quando a cepa PH8 original foi cultivada na 
presença de adenina. Essa redução da resistência à ativação pelo IFN- e LPS foi 
acompanhada por um aumento da produção de NO por células infectadas com 
parasitos tratados com adenina quando comparado aos parasitos não tratados (Fig. 
13C).  

Os nossos resultados sugerem que a atividade e expressão de E-NTPDase-2 
na superfície do parasito está envolvida na sobrevivência do parasito no interior do 
macrófago através da modulação na produção de NO por células ativadas. 
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Figura 13. A modulação da atividade de E-NTPDase-2 de L. amazonensis altera a capacidade do parasito 
de modular a produção de NO por células estimuladas. Células J774 foram infectadas com promastigotas 
metacíclicas de L. amazonensis (3 parasitos/célula), cultivadas em meio suplementado com adenina, durante 3 h. 
Lavou-se e incubou-se durante 48 h, na presença ou não de IFN-/LPS. (A) A atividade enzimática foi avaliada 
pela quantificação do fosfato inorgânico libertado.  Os resultados de atividade ATPásica e ADPásica são os 
mesmos da Fig. 3. (B) Porcentagem de células infectadas. (C) Produção de NO em sobrenadante de 48 h. As 
barras representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes realizados em duplicata. Em A, 
*p<0,05 comparado com o controle, por Teste t de Student; em B e C, *p<0,05, por One-way ANOVA. 
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4.8. Atividade e expressão de E-NTPDase-2 não possui efeito aparente sob a 
modulação da resposta de macrófagos infectados com formas amastigotas. 

  

 Como demonstramos anteriormente, formas amastigotas axênicas de L. 
amazonensis não possuem alta atividade e expressão de E-NTPDase-2, e essa 
enzima não participa dos processos de adesão e internalização dessas formas nas 
células hospedeiras. Para confirmar a ausência de função da E-NTPDase-2 em 
formas amastigotas, infectamos células J774 com formas promastigotas metacíclicas 
ou amastigotas axênicas, por 3 horas. As células foram lavadas para retirada de 
parasitos não associados, e incubadas com IFN- e LPS por 48 horas. Nossos dados 
demonstram que em infecções iniciadas por formas amastigotas, o estímulo 
inflamatório é capaz de reduzir a porcentagem de células infectadas (Fig. 14A). Além 
disso, a produção de NO não foi reduzida pela infecção por amastigotas axênicas (Fig. 
14B), demonstrando que a E-NTPDase-2 não participa da infecção por formas 
amastigotas, tendo seu papel restrito à formas promastigotas, e, portanto, se 
restringindo aos momentos iniciais da infecção natural. 
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Figura 14. E-NTPDase-2 de formas amastigotas não participa da modulação da resposta de macrófagos 
infectado. Células J774 foram infectadas com formas promastigotas metacíclicas ou formas amastigotas axênicas 
de L. amazonensis (3 parasitos/célula) durante 3 horas. As células foram lavadas e incubadas por 48 horas, na 
presença ou não de IFN-/LPS. (A) Porcentagem de células infectadas. (B) Produção de NO em sobrenadante de 
48 horas. As barras representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes realizados em 
duplicata. *p<0,05, por One-way ANOVA. 
 

 

4.9. Atividade ectonucleotidásica de L. amazonensis é importante para a 
modulação de TNF-α e IL-12. 
 
 Dada a forte relação entre a atividade de E-NTPDase-2 e a capacidade de 
L. amazonensis em reduzir a produção de NO por células estimuladas e favorecer a 
sobrevivência do parasito, decidimos investigar os mecanismos pelos quais a 
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atividade e expressão de E-NTPDase-2 atuam na resposta de macrófagos. Para isso, 
células J774 foram infectadas com formas promastigotas metacíclicas da cepa original 
pré-incubadas durante 30 minutos com 100 μM de DIDS  Ácido 4,4'-Di-
Isotiocianoestilbeno-2,2'-Dissulfônico), um forte inibidor da atividade 
ectonucleotidásica. Como já demonstrado anteriormente (Berredo-Pinho e cols., 
2001), observamos que o DIDS reduziu significativamente a atividade 
ectonucleotidásica da E-NTPDase-2 em L. amazonensis (Fig. 15A). A inibição 
específica da atividade da cepa PH8 original por incubação prévia com DIDS diminuiu 
a sobrevivência do parasito (Fig. 15B) em macrófagos inflamatórios – comparação 
entre 48 horas e 48 horas (IFN/LPS), dentro de um mesmo grupo – e impediu, 
diferentemente da cepa original controle, a redução da produção de NO por células 
J774 estimuladas (Fig. 15C).   
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Figura 15. O bloqueio da atividade ectonucleotidásica de L. amazonensis reduz a capacidade de 
sobrevivência do parasito em macrófagos ativados. Células J774 foram infectadas com promastigotas 
metacíclicas de L. amazonensis (3 parasitos/célula) pré-incubadas com 100 μM DIDS, durante 3 horas, lavadas e 
incubadas durante 48 horas, em presença ou não de IFN- / LPS. (A) A atividade enzimática foi avaliada pela 
quantificação do fosfato inorgânico libertado. (B) Porcentagem de células infectadas. (C) Produção de NO no 
sobrenadante de 48 horas. Barras representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes 
realizados em duplicata. Em A, *p<0,05 comparado ao grupo controle, por Teste t de Student; Em B, *p<0,05 
comparado ao grupo 48 horas, por One-way ANOVA; Em C, *p<0,05 comparado ao grupo não infectado, dentre 
os grupos estimulados, por One-way ANOVA e #p<0,05 comparado ao grupo controle, dentre os grupos 
estimulados, por One-way ANOVA. 
 
 
 Para analisar se a atividade de E-NTPDase-2 também é importante para a 
modulação da produção de citocinas, investigamos perfil de citocinas produzidas 
pelas células infectadas, nos sobrenadantes de 48 horas. A infecção com a cepa PH8 
original é capaz de reduzir significativamente a produção de TNF-α e IL-12 por células 
estimuladas, quando comparada aos macrófagos não infectados. Por outro lado, a 
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inibição da atividade ectonucleotidásica com DIDS reduziu a capacidade de L. 
amazonensis modular a produção de citocinas inflamatórias, revertendo a capacidade 
desse parasito em reduzir a produção tanto de TNF-α quanto de IL-12 (Fig. 16A-B). 
Não foi observada nenhuma alteração na produção de IL-10 (Fig. 16C). Além disso, 
tratamento com DIDS durante 3 horas, não alterou a produção de qualquer das 
citocinas ou de NO pelas células não infectadas e estimuladas (dados não mostrados). 
Estes dados indicam que a atividade ectonucleotidásica de L. amazonensis é 
importante para a modulação de citocinas inflamatórias, que são essenciais para a 
produção de NO. 
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Figura 16. O bloqueio da atividade ectonucleotidásica de L. amazonensis reduz a capacidade de modulação 
de citocinas inflamatórias pelo parasito. Células J774 foram infectadas com promastigotas metacíclicas de L. 
amazonensis (3 parasitos/célula) pré-incubadas com 100 μM DIDS, durante 3 horas, lavadas e incubadas durante 
48 horas, em presença ou não de IFN-γ/LPS. (A) Produção de TNF-α em sobrenadantes de 48 horas. (B) Produção 
de IL-12 em sobrenadantes de 48 horas. (C) Produção de IL-10 no em sobrenadantes de 48 horas. Barras 
representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0,05, por 
One-way ANOVA. 
 
 

 



4. Resultados 
 

73 
 

4.10. Adesonina gerada pela atividade de E-NTPDase-2 e 5´-ectonucleotidase 
atua sob receptores A2B. 

 A adenosina desempenha um papel imunomodulador por ligação a 
receptores específicos de células, em especial, os receptores A2A e A2B (Csoka e cols., 
2007; Xaus e cols., 1999; Hasko e cols., 1996). Para confirmar se a E-NTPDase-2 de 
L. amazonensis exerce os seus efeitos sobre a inibição da produção de citocina pró-
inflamatória através do fornecimento de substrato para a produção de adenosina, 
foram utilizadas formas promastigotas metacíclicas da cepa PH8 original para infectar 
células J774 que foram pré-incubadas com antagonistas específicos dos receptores 
de adenosina A2A (ZM241385) ou A2B (MRS1754). Como mostrado na Fig. 17A, o 
bloqueio dos receptores A2B reduziu a sobrevivência do parasito dentro de células 
estimuladas, quando comparadas às células não estimuladas no mesmo grupo. Este 
resultado correlaciona-se com um aumento da produção de NO por células tratadas 
com o antagonista do receptor A2B e infectadas e estimuladas com IFN- e LPS (Fig. 
17B). Nenhuma alteração foi observada em células tratadas com o antagonista do 
A2AR. Esses dados indicam que a função imunomoduladora da E-NTPDase-2 deve 
ser, ao menos em parte, devido à função de aumentar o acúmulo de AMP extracelular, 
que, por sua vez, deve ser hidrolisado à adenosina pela atividade AMPásica da 5’-
ectonucleotidase. Essa adenosina gerada no meio pelas enzimas da L. amazonensis 
exerce seus efeitos sobre o receptor A2B. 
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Figura 17. A adenosina produzida por L. amazonensis atua em receptores A2B para inibir a resposta 
inflamatória dos macrófagos infectados e estimulados. Células J774 foram pré-incubadas com 5 μM de 
ZM241385 (antagonista de A2AR) ou MRS1754 (antagonista de A2BR) e infectadas com promastigotas metacíclicas 
de L. amazonensis (3 parasitos/célula) durante 3 horas. As células foram lavadas e incubadas por 48 horas, na 
presença ou não de IFN-/LPS. (A) Porcentagem de células infectadas. (B) Produção de NO em sobrenadante de 
48 horas. Barras representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes realizados em 
duplicata. *p<0,05 comparado ao grupo 48 horas, por One-way ANOVA. 
 
 Além disso, quando os receptores A2B foram bloqueados com MRS1754, a 
inibição da produção tanto de TNF-α quanto de IL-12 observada em células 
estimuladas infectadas com o L. amazonensis em comparação com as células não 
infectadas e estimuladas foi revertida (Fig. 18A-B). Em outras palavras, a função 
imunomoduladora de L. amazonensis é revertida quando os receptores A2B estão 
bloqueados de forma altamente específica. Mais uma vez, não foi observada nenhuma 
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alteração na produção de IL-10 (Fig. 18C). Além disso, o tratamento de células 
estimuladas e não infectadas com os dois antagonistas dos receptores de adenosina, 
durante 3 horas, não alterou a produção de qualquer uma das citocinas nem a 
produção de NO (dados não mostrados). 
 Para confirmar que a produção de adenosina é importante para a subversão 
da resposta imune em macrófagos durante os estágios iniciais de infecção por L. 
amazonensis, infectamos células J774 com formas metacíclicas do clone 1IIId de 
baixa atividade ectonucleotidásica na presença de 50 μM de NECA, um análogo não 
hidrolisável de adenosina. Como observado anteriormente, o clone 1IIId não tem 
capacidade de sobreviver em células estimuladas. O estímulo inflamatório reduz a 
porcentagem de células infectadas em comparação com o grupo não estimulado. No 
entanto, em infecções realizadas na presença de NECA, o clone 1IIId adquire a 
capacidade de sobreviver no interior das células inflamatória (Fig. 19A). Isto é devido, 
pelo menos em parte, ao fato de que a produção de NO é reduzida na presença do 
análogo de adenosina (Fig. 19B). Observamos ainda que, em células pré-incubadas 
com o antagonista seletivo de A2BR (MRS1754), a função do NECA em diminuir a 
produção de NO e favorecer a sobrevivência do clone 1IIId em macrófagos 
inflamatórios é revertida (Fig. 19). 
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Figura 18. O bloqueio do receptor A2B em macrófagos reduz a capacidade de L. amazonensis modular a 
resposta inflamatória. Células J774 foram pré-incubadas com 5 μM de ZM241385 (antagonista de A2AR) ou 
MRS1754 (antagonista de A2BR) e infectadas com promastigotas metacíclicas de L. amazonensis (3 
parasitos/célula) durante 3 horas. As células foram lavadas e incubadas por 48 horas, na presença ou não de IFN-
/LPS. (A) Produção de TNF-α em sobrenadantes de 48 horas. (B) Produção de IL-12 em sobrenadantes de 48 
horas. (C) Produção de IL-10 em sobrenadantes de 48 horas. Barras representam a média  ± desvio padrão de 
três experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0,05. por One-way ANOVA 
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Figura 19. A infecção pelo parasito de baixa atividade na presença de analógo de adenosina aumenta as 
taxas de sobrevivência em macrófagos estimulados. Células J774 foram infectadas com promastigotas 
metacíclicas do clone 1IIId de L. amazonensis (3 parasitos/célula) na presença de 50 uM NECA por 3 h, lavadas 
e incubadas durante 48 horas, em presença ou não de IFN-/LPS. (A) Percentagem de células infectadas. (B) 
Produção de NO em sobrenadantes e 48 horas. As barras representam a média ± desvio padrão três experimentos 
independentes realizados em duplicata. Em A, *p<0,05 em comparação ao 48 horas não estimulado, por One-way 
ANOVA; Em B, *p<0,05 em comparação com células não-infectadas dentro dos grupos estimulados, por One-way 
ANOVA. 
 

 Analisamos também a produção de citocinas em sobrenadantes de 48 
horas dos macrófagos infectados com o clone 1IIId na presença de NECA. Como 
observado nas Fig. 20A e 20B, enquanto o clone 1IIId não possui capacidade de 
reduzir a produção de TNF-α e IL-12 pelas células infectadas e estimuladas, na 
presença do NECA os níveis dessas citocinas inflamatórias são reduzidos, em 
comparação com o grupo não infectado, o que explica, ao menos em parte, a redução 
na produção de NO e o aumento da sobrevivência do clone de baixa infectividade. 
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Mais uma vez, o bloqueio dos receptor A2B reverteu o papel do NECA em modular a 
resposta macrofágica. Nenhuma alteração foi encontrada para a produção de IL-10 
(Fig. 20C). 

 
Figura 20. A infecção do parasito de baixa atividade na presença de analógo de adenosina altera a produção 
de citocinas por macrófagos estimulados. Células J774 foram infectadas com promastigotas metacíclicas do 
clone 1IIId de L. amazonensis (3 parasitos/célula) na presença de 50 uM NECA por 3 h, lavadas e incubadas 
durante 48 horas, em presença ou não de IFN-/LPS. (A) Produção de TNF-α em sobrenadantes de 48 horas. (B) 
Produção de IL-12 em sobrenadantes de 48 horas. (C) Produção de IL-10 em sobrenadantes de 48 horas. As 
barras representam a média ± desvio padrão três experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0,05, 
por One-way ANOVA. 
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  Os dados em conjunto demonstram que a atividade ectonucleotidásica 
de E-NTPDase-2 de L. amazonensis é importante para a geração de substrato para a 
produção de adenosina; a adenosina gerada atua sobre os receptores A2B nos 
macrófagos, reduzindo a produção de TNF-α e IL-12, que são essenciais para a 
produção de NO por células estimuladas. 

 
4.11. E-NTPDase-2 recombinante de Leishmania altera a resposta inflamatória 
de células estimuladas, de maneira independente de atividade. 
 

Os resultados de infecção de macrófagos por L. amazonensis, na presença de 
antagonista seletivo do receptor A2B e DIDS mostram que, mesmo com a redução na 
capacidade inibitória do parasito sobre a produção de NO, os valores ainda são 
significativamente inferiores aos encontrados em macrófagos não-infectados (Fig. 15  
e Fig. 17). Uma explicação para esses achados seria um papel direto da E-NTPDase-
2 sobre a inibição na produção de NO pelas células, de forma independente de 
atividade. Essa hipótese é fortalecida pelos achados do possível papel do receptor 
CR3 na ligação da E-NTPDase. Utilizamos enzimas recombinantes com atividade e 
sem atividade ectonucleotidásica significativa, conforme mostrado na Figura 21. As 
enzimas foram gentilmente cedidas pela Prof. Dra. Juliana Lopes Rangel Fietto (De 
Souza e cols., 2013) e a redução da atividade se deu pela incubação da enzima em 
temperatura ambiente por mais de 72 horas. A enzima ativa foi mantida a 4 ºC. 
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Figura 21. Atividade ATPásica e ADPásica de rNTPDase. rNTPDase mantidas a 4 ºC (ativa) e a 25ºC (inativa) 
foram incubadas com ATP ou ADP por 30 minutos a 37 ºC e a atividade ectonucleotidásica foi avaliada pela 
quantidade de fosfato inorgânico liberado. As barras representam a média ± desvio padrão três experimentos 
independentes realizados em duplicata. *p<0,05, por teste t de Student. 
 

Com o intuito de se verificar a E-NTPDase-2 contribui de maneira independente 
da atividade para a modulação da resposta de macrófagos, células J774 foram 
incubadas apenas com quantidades crescentes de E-NTPDase-2 recombinante 
(rNTPDase) de L. infantum, ativas e inativas, por 3 horas, lavadas e, em seguida, 
estimuladas com IFN-γ e LPS por 48 horas. A presença das enzimas ativas e inativas 
foi capaz de reduzir significativamente a produção de NO, TNF-α e IL-12 pelas células, 
de maneira dose-dependente (Fig. 22). A enzima ativa, entretanto, parece apresentar 
maior potencial de modulação da resposta imune. Interessantemente, quando a 
rNTPDase foi desnaturada por 10 minutos a 99 ºC, nenhum efeito foi observado na 
modulação da resposta inflamatória. Esses dados demonstram que, além do papel de 
modulação da resposta imune pela redução do ATP extracelular, e consequente 
contribuição para um aumento nas concentrações de adenosina, a E-NTPDase-2 
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também parece ter um papel de modulação independente de atividade. Esse papel 
direto na modulação deve ser dependente da estrutura terciária da enzima, já que a 
desnaturação impede a função moduladora.  

 
Figura 22. rNTPDase modula a resposta inflamatória de forma independente da atividade enzimática. 
Células J774 foram incubadas com rNTPDase ativa, inativa e desnaturada por calor por 3 horas, lavadas para 
retirada de proteínas não aderidas, e incubadas por 48 horas na presença de IFN- e LPS. O sobrenadante foi 
utilizado para dosagem de (A) NO, pelo método de Greiss, (B) TNF-α e (C) IL-12 pelo método de ELISA. Os pontos 
representam a média ± desvio padrão, de 3 experimentos independentes, realizados em duplicata. 
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Para confirmar que este fenômeno é realmente independente da atividade 
ectonucleotidásica, incubamos a rNTPDase ativa e inativa na presença de DIDS por 
30 minutos. Os dados de atividade ATPásica e ADPásica demonstram que o DIDS é 
capaz de reduzir significativamente a atividade da rNTPDase ativa (Fig. 23). O DIDS, 
naturalmente, não tem efeito na atividade da rNTPDase inativa (dados não 
mostrados). 

 

 
Figura 23. Atividade ATPásica e ADPásica de rNTPDase ativa na presença de DIDS. rNTPDase mantidas a 4 
ºC (ativa) foi pré-tratada por 30 minutos na presença de 100 µM de DIDS e incubada com ATP ou ADP por 30 
minutos a 37 ºC. A atividade ectonucleotidásica foi avaliada pela quantidade de fosfato inorgânico liberado. As 
barras representam a média ± desvio padrão três experimentos independentes realizados em duplicata. *p<0,05, 
por teste t de Student. 

 

A rNTPDase ativa e a enzima inativa tradadas com DIDS foram incubadas com 
células J774 por 3 horas. As células foram lavadas e, em seguida, estimuladas com 
IFN-γ e LPS por 48 horas, com posterior análise da produção de NO e das citocinas 
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inflamatórias TNF-α e IL-12 no sobrenadante das culturas. Nossos dados demonstram 
que a redução da atividade ectonucleotidásica com DIDS não tem nenhum efeito sob 
a capacidade da enzima recombinante inativa em reduzir as produções de NO, TNF-
α e IL-12, demonstrando que a E-NTPDase-2 de Leishmania também possui um papel 
imunomodulador independente da atividade ectonucleotidásica. Mesmo na enzima 
ativa, o papel independente da atividade da rNTPDase é capaz de sustentar o papel 
anti-inflamatório da proteína, visto que a redução da atividade com DIDS na rNTPDase 
ativa não reverteu completamente a produção de NO e das citocinas inflamatórias 
(Fig. 24).  
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Figura 24. Inibição da atividade ectonucleotidásica com DIDS não altera a capacidade imunomodulatória 
de rNTPDase. Células J774 foram incubadas com 5 µg de rNTPDase ativa e inativa pré-tratadas com DIDS, 
lavadas para retirada de proteínas não aderidas, e incubadas por 48 horas na presença de IFN- e LPS. O 
sobrenadante foi utilizado para dosagem de (A) NO, pelo método de Greiss, (B) TNF-α e (C) IL-12 pelo método de 
ELISA. As barras representam a média ± desvio padrão, de 3 experimentos independentes, realizados em 
duplicata. *p˂0,05, por One-way ANOVA, em comparação com o grupo controle. 
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Além disso, células J774 foram incubadas por 30 minutos na presença de 
inibidores específicos de A2A (ZM241385) e A2B (MRS1754) e incubadas por 3 horas 
na presença de 5 µg de rNTPDase ativa e inativa, lavadas e estimuladas por 48 horas 
na presença de IFNe LPS. Nossos resultados demonstram que a produção reduzida 
de NO por células tratadas com rNTPDase, tanto com atividade quanto sem atividade, 
não é completamente revertida pelo bloqueio dos receptores de adenosina (Fig. 25A).  
A produção de TNF-α (Fig. 25B) e IL-12 (Fig. 25C) foi aumentada quando o receptor 
de adenosina A2B foi bloqueado na presença da proteína ativa. Entretanto, a produção 
das duas citocinas ainda é menor que em macrófagos não tratados. Mais importante, 
não observamos nenhuma alteração do bloqueio dos receptores de adenosina em 
células tradadas com rNTPDase inativa.   

Esses dados indicam que a E-NTPDase-2 de Leishmania tem um papel de 
modulação da resposta imune de macrófagos de maneira independente da atividade 
ectonucleotidásica. O conjunto de dados nos permite hipotetizar que há um duplo 
papel da enzima na subversão imune – por hidrólise de ATP e aumento de substrato 
para geração de adenosina, dependente de atividade ectonucleotidásica, e por ligação 
direta ao macrófago, independente de atividade. 
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Figura 25. Inibição dos receptores de adenosina dos macrófagos não impede a rNTPDase de modular a 
resposta imune das células. Células J774 foram incubadas por 30 minutos com 5 µM de ZM241385 ou MRS1754 
e incubadas com 5 µg de rNTPDase ativa e inativa. As células foram lavadas para retirada de proteínas não 
aderidas, e incubadas por 48 horas na presença de IFN- e LPS. O sobrenadante foi utilizado para dosagem de 
(A) NO, pelo método de Greiss, (B) TNF-α e (C) IL-12 pelo método de ELISA. As barras representam a média ± 
desvio padrão, de 3 experimentos independentes, realizados em duplicata. *p˂0,05, por One-way ANOVA, em 
comparação com o grupo não tratado (macrófago). 
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Para confirmar o papel independente de atividade da rNTPDase na 
imunomodulação de macrófagos, células J774 com receptores Fc bloqueados por 
anticorpo 2.4G2  foram incubadas com 5 µg de rNTPDase pré-incubadas por 30 
minutos com anticorpo policlonal anti-NTPDase-2 e estimuladas com IFN-e LPS. 
Demonstramos, na Figura 26, que a incubação com anticorpo não altera a capacidade 
da enzima ativa em hidrolisar ATP e ADP. A atividade de rNTPDase inativa incubada 
com anti-NTPDase-2 também foi avaliada, contudo, nenhuma diferença foi encontrada 
entre os valores insignificantes (dados não mostrados). 
 

 
Figura 26. Atividade ATPásica e ADPásica de rNTPDase ativa incubada com anti-NTPDase-2. rNTPDase 
mantida a 4 ºC (ativa) foi pré-tratada por 30 minutos com anticorpo policlonal anti-NTPDase-2 (1:50) e incubada 
com ATP ou ADP por 30 minutos a 37 ºC. A atividade ectonucleotidásica foi avaliada pela quantidade de fosfato 
inorgânico liberado. As barras representam a média ± desvio padrão três experimentos independentes realizados 
em duplicata. *p<0,05, por teste t de Student. 
 

A produção de NO, TNF-α e IL-12 foi avaliada em sobrenadante de células 
J774 tradadas com rNTPDase e estimuladas por 48 horas. Nossos dados demonstram 
que a inibição da ligação da enzima à célula com anti-NTPDase aumenta a produção 
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de NO e das citocinas inflamatórias, tanto para a rNTPDase ativa quanto para a 
rNTPDase inativa (Fig. 27).  

 
Figura 27. Inibição da ligação da rNTPDase ao macrófago por anti-NTPDase-2 inibe a capacidade 
imunomoduladora da enzima. Células J774 foram incubadas por 3 horas com 5 µg de rNTPDase ativa e inativa 
pré-tradadas por 30 minutos com anti-NTPDase-2 de Leishmania. As células foram lavadas para retirada de 
proteínas não aderidas, e incubadas por 48 horas na presença de IFN- e LPS. O sobrenadante foi utilizado para 
dosagem de (A) NO, pelo método de Greiss, (B) TNF-α e (C) IL-12 pelo método de ELISA. As barras representam 
a média ± desvio padrão, de 3 experimentos independentes, realizados em duplicata. *p˂0,05, por One-way 
ANOVA, em comparação com o grupo controle. #p˂0,05, por One-way ANOVA. 



4. Resultados 
 

89 
 

O conjunto de dados nos permite concluir que, além da modulação da resposta 
inflamatória de macrófagos pela atividade ectonucleotidásica da E-NTPDase-2 de 
Leishmania amazonensis, essa enzima também tem um papel na redução da 
inflamação, de forma independente de atividade.  

 
4.12. O papel imunomodulador direto da E-NTPDase-2 de Leishmania 
recombinante não depende da internalização da enzima. 
  
 Visto que a E-NTPDase-2 de Leishmania tem um papel direto na modulação 
da resposta inflamatória, decidimos investigar se essa função dependia somente da 
ligação da enzima ao receptor de macrófagos, ou era dependente da internalização 
da mesma. Para isso, decidimos inibir a capacidade fagocítica dos macrófagos, 
tratando-os com Citocalasina B (25g/mL) por 2 horas, a 37 ºC, 5% CO2, conforme 
descrito por Figura e Kresse (1974). 
 Para confirmar que esse tratamento é capaz de inibir a capacidade fagocítica 
das células, infectamos os macrófagos com promastigotas de L. amazonensis em fase 
estacionária, em uma taxa de 10 parasitos por célula, por 3 horas. As células foram 
lavadas com PBS, fixadas em metanol e coradas com kit Panótico Rápido®. Como 
demonstrados nas imagens, o tratamento por 2 horas com Citocalasina B (CytB) é 
capaz de inibir drasticamente a fagocitose dos parasitos, visto o número muito 
reduzido de parasitos internalizados, em comparação com o grupo controle não 
tradado com CytB (Fig. 28). 
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Figura 28. Citocalasina B inibe a capacidade fagocítica do macrófago. Células J774 foram incubadas por 2 
horas na presença de Citocalasina B (25 µg/mL) e infectadas com promastigotas de L. amazonensis (10 parasitos:1 
célula) por 3 horas. As células foram fixadas e coradas. As fotomicrografias mostradas são representativas de dois 
experimentos independentes realizados em duplicata. Objetiva: 40 X. 
 
 Células J774 tratadas com Citocalasina B foram incubadas com rNTPDase 
ativa e inativa por 3 horas, lavadas e estimuladas por 48 horas com IFN-e LPS. A 
baixa produção de NO, TNF-α e IL-12 por células tratadas com rNTPDase não foi 
alterada pela inibição da capacidade fagocítica/pinocítica das células, demonstrando 
que o papel direto da E-NTPDase-2 de Leishmania em alterar a resposta imune 
independe da internalização da enzima, sugerindo que a ação da enzima é 
dependente apenas de sua interação com alguma molécula presente na membrana 
do macrófago (Fig. 29).  

 
 
 
 
 
 



4. Resultados 
 

91 
 

 
Figura 29. Inibição da internalização não altera a capacidade imunomoduladora da rNTPDase em 
macrófagos. Células J774 foram tratadas com Citocalasina B (25 µg/mL) por 2 horas e incubadas por 3 horas 
com 5 µg de rNTPDase ativa e inativa. As células foram lavadas para retirada de proteínas não aderidas, e 
incubadas por 48 horas na presença de IFN- e LPS. O sobrenadante foi utilizado para dosagem de (A) NO, pelo 
método de Greiss, (B) TNF-α e (C) IL-12 pelo método de ELISA. As barras representam a média ± desvio padrão, 
de 3 experimentos independentes, realizados em duplicata. *p˂0,05, por One-way ANOVA, em comparação com 
o grupo não tratado (macrófago). 
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4.13. O papel imunomodulador direto da E-NTPDase-2 de Leishmania depende 
da ligação ao CD11b. 

 Visto que a função de modulação da resposta inflamatória de macrófagos por 
um via direta independe da internalização da E-NTPDase-2, decidimos investigar se 
essa alteração na resposta se dá por ligação ao receptor CD11b, que, como 
anteriormente demonstrado, é, ao menos, um dos receptores envolvidos na adesão e 
internalização da enzima. 
 Para isso, pré-incubamos células J774 com anticorpo monoclonal anti-CD11b, 
clone M1/70, conhecidamente bloqueador do receptor CR3, por 30 minutos e tratamos 
as células com 5 µg de rNTPDase inativa por 3 horas. As células foram lavadas e 
estimuladas por 48 horas com IFN-e LPS. Nossos resultados indicam que o bloqueio 
do receptor CR3 impede a rNTPDase de reduzir a produção de NO pelas células 
estimuladas (Fig. 30). IgG de rato foi utilizado como controle e não teve nenhum efeito 
sobre o papel modulador da rNTPDase. O anti-CD11b, sozinho, também não teve 
nenhum efeito sobre a produção de NO. Esses dados indicam, portanto, que o efeito 
direto da E-NTPDase-2 de Leishmania em modular a resposta inflamatória de 
macrófagos é via ligação ao receptor CD11b, componente do complexo CR3. 



4. Resultados 
 

93 
 

 
Figura 30. Bloqueio do receptor CD11b em macrófagos reverte a capacidade de imunomodulação da 
rNTPDase. Células J774 foram tratadas com anti-CD11b (clone M1/70) por 30 minutos e incubadas por 3 horas 
com 5 µg de rNTPDase inativa. As células foram lavadas para retirada de proteínas não aderidas, e incubadas por 
48 horas na presença de IFN- e LPS. O sobrenadante foi utilizado para dosagem de NO, pelo método de Greiss. 
As barras representam a média ± desvio padrão, de 3 experimentos independentes, realizados em duplicata. 
*p˂0,05, por One-way ANOVA, em comparação com o grupo não tratado (macrófago). #p˂0,05, por One-way 
ANOVA.  
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Promastigotas de Leishmania não invadem ativamente as células hospedeiras 
e dependem da fagocitose para ganhar acesso ao ambiente intracelular, onde irão 
proliferar antes de serem internalizadas por outras células. A fagocitose mediada por 
receptores do complemento (CR1 e CR3) foi apontada como o principal mecanismo 
pelo qual as promastigotas penetram nas células hospedeiras na presença de 
complemento (Mosser & Edelson, 1985). No entanto, a maioria dos estudos in vitro de 
infecção de macrófagos por Leishmania é realizada na ausência de soro fresco, 
indicando que, mesmo na ausência de complemento, promastigotas conseguem ser 
fagocitadas por macrófagos, o que sugere a existência de outras moléculas que 
podem mediar a ligação do parasito à célula hospedeira (Bogdan & Rollinghoff, 1999; 
Mosser e cols., 1987; Handman, 1999). Pinheiro e colaboradores (2006) 
demonstraram que a E-NTPDase de L. amazonensis está envolvida na aderência de 
promastigotas na célula hospedeira. Uma limitação desse trabalho é que foram 
utilizados parasitos na fase estacionária de crescimento, ao invés de formas 
promastigotas metacíclicas purificadas, não indicando se o processo também 
ocorreria durante a transmissão natural do parasito para o hospedeiro. Nossos 
resultados corroboram os achados de Pinheiro e, mais importante, ampliam o papel 
da E-NTPDase-2 na infecção por promastigotas metacíclicas. No presente estudo, 
mostramos que a fagocitosede promastigotas metacíclicas por macrófagos também é 
dependente, pelo menos parcialmente, da expressão de E-NTPDase-2 na superfície 
do parasito (Fig. 1 e 2). Também demonstramos que a modulação da expressão da 
enzima da promastigota, no sentido de reduzi-la, é capaz de diminuir 
proporcionalmente a capacidade do parasito em invadir a célula hospedeira, 
sugerindo que a expressão de E-NTPDase-2 na superfície de promastigotas é um 
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fator virulência para o parasito (Fig. 3). De fato, resultados anteriores de nosso 
laboratório mostraram que os parasitos mantidos por várias passagens em cultura (> 
100) possuem menor atividade ectonucleotidásica e promovem uma diminuição no 
desenvolvimento da lesão, quando comparado com parasitos cultivados por menos 
que 15 passagens (de Souza e cols., 2010). Mais recentemente, também 
demonstramos que a atividade ectonucleotidásica de diferentes cepas de Leishmania 
braziliensis, correlaciona-se com a evolução clínica da infecção (Leite e cols., 2012). 

Curiosamente, dada a diminuição da expressão da E-NTPDase-2 na forma 
amastigota (Fig. 4), esta enzima não parece desempenhar um papel significativo na 
captação de amastigotas pelo macrófago (Fig. 4 e 5). Os resultados sobre a atividade 
de E-NTPDase-2 de amastigotas de L. amazonensis diferem daqueles obtidos por 
Pinheiro e colaboradores (Pinheiro e cols., 2006), que demonstraram que existe um 
aumento significativo na atividade da enzima em comparação com as formas 
promastigotas. Apesar das diferenças nas condições de cultura utilizadas para a 
obtenção dos amastigotas e nas cepas de L. amazonensis usadas nos estudos, as 
razões para essa discrepância permanecem desconhecidas. Embora tenhamos 
utilizado amastigotas axênicas em nosso estudo, observamos que formas amastigotas 
derivadas de lesão de camundongos C57BL/6 ou de macrófagos J774 infectados 
também apresentam uma diminuição da atividade enzimática e expressão de E-
NTPDase-2 (dados não mostrados), indicando que a falta de envolvimento desta 
enzima na captação de amastigotas não se restringe às formas axênicas. Além disso, 
mostramos que amastigotas derivadas de infecção in vitro em macrófagos a partir de 
isolados de L. braziliensis apresentam baixa atividade ectonucleotidásica, 
independentemente do nível de atividade da enzima das promastigotas (Leite e cols., 



5. Discussão 
 

97 
 

2012). Estes resultados indicam que, aparentemente, o papel da E-NTPDase-2 na 
adesão e internalização do parasito na célula hospedeira é limitada aos estágios 
iniciais da infecção pela forma promastigota. Uma vez que o parasito se transforma 
em amastigota, a atividade/expressão da enzima é reduzida e não parece influenciar 
mais o curso da infecção.  

Em conjunto, os nossos dados sugerem que a presença de E-NTPDases-2 na 
superfície de L. amazonensis, é importante na adesão e consequente internalização 
de formas promastigotas metacíclicas, mas não de amastigotas, na célula hospedeira. 
A possibilidade de existência de um ligante específico para E-NTPDase-2 de 
Leishmania em macrófagos nos trouxe a necessidade de investigar a possível 
molécula envolvida. Nossos dados indicam que o CD11b, componente do CR3 (ou 
Mac-1) participa na  ligação de E-NTPDase-2 em macrófagos (Figs. 11). Não 
limitamos o CD11b como único ligante, por isso, no momento, nosso grupo de 
pesquisa se empenha na identificação de outras proteínas que interagem com a E-
NTPDase de Leishmania e na confirmação definitiva do papel do CR3 nesse 
processo. Atualmente desenvolvemos técnicas de interação entre proteínas, como 
crosslinking com o reagente SULFO-Sbed e técnicas de co-imunoprecipitação. O 
Sulfo-SBED é um reagente utilizado para estudar a interação entre proteínas. Esse 
reagente é capaz de atacar covalentemente aminas primárias em receptores ligados 
com alta afinidade às proteínas de interesse. O Sulfo-SBED possui uma ponte 
dissulfeto que é quebrada sob luz UV, sendo capaz de transferir um grupo biotina para 
a proteína alvo desconhecida. Nossos dados são promissores e acreditamos que, em 
breve, poderemos comprovar, por diferentes técnicas, o (s) ligante (s) envolvido (s) na 
interação da E-NTPDase-2 de Leishmania com macrófagos. 
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Nossos dados representam um avanço no entendimento dos mecanismos de 
entrada de L. amazonensis em macrófago. O CR3, além de ligante para C3bi e outras 
moléculas, representa importante sinal para a entrada do parasito, já que ele inicia 
uma série de cascatas de sinalização (Aderem & Underhill, 1999; Ehlers, 2000). A 
entrada “silenciosa” deve ser a mais importante, nesse aspecto, pois inibe as funções 
básicas de produção de NO e ROS por macrófagos (Mosser e cols., 1987; Mosser & 
Edelson, 1985; Wilson & Pearson, 1988). Uma grande questão na literatura, contudo, 
é o fato que a inibição de CD11b, pelo anticorpo bloqueador M1/70, é capaz de reduzir 
cerca de 50% a adesão de promastigotas, mesmo em experimentos realizados na 
total ausência de complemento (Blackwell e cols., 1985). Nossos dados expandem o 
entendimento, abrindo a possibilidade da participação da E-NTPDase-2 de L. 
amazonensis na entrada do parasito em macrófago, via CR3, mesmo na ausência de 
soro. Observamos ainda que, embora a maioria dos estudos de entrada de 
Leishmania em macrófagos demonstrem a participação do CR3 na entrada via 
complemento, outros estudos demonstraram que esse receptor tem um alto grau de 
“promiscuidade”, podendo ser local de ligação para outras moléculas, como o LPG, 
por exemplo (Ehlers, 2000).  

Além da capacidade em aderir e ser internalizado pela célula hospedeira, o 
resultado final da infecção por parasitos do gênero Leishmania também depende da 
capacidade do parasito de modular a resposta imunológica. O controle do crescimento 
do parasito dentro da célula hospedeira tem sido extensivamente estudado e a 
literatura mostra que a produção de NO pela célula infectada induzida por IFN- é 
necessária para conter a multiplicação do parasito durante as fases iniciais da 
infecção (Mukbel e cols., 2007). Além do papel na adesão e captação pelos 
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macrófagos, os nossos resultados mostram que a expressão de E-NTPDase-2 na 
superfície do parasito durante a interação inicial com a célula hospedeira pode 
também interferir com a sobrevivência do parasito no interior do macrófago.  

Os nossos dados mostram que, ao diminuir a concentração de ATP extracelular 
e permitir uma produção aumentada de adenosina, a atividade de E-NTPDase-2 
interfere com a ativação por IFN- e LPS do macrófago infectado, reduzindo a 
produção de citocinas inflamatórias e a produção de NO. Utilizamos um clone da cepa 
PH8 de L. amazonensis que já tínhamos demonstrado apresentar uma menor 
infectividade in vivo (de Souza e cols., 2010), e, de fato, parasitos com atividade 
ectonucleotidásica reduzida possuem uma menor capacidade em sobreviver em 
macrófagos estimulados, ao menos em parte, devido a incapacidade em reduzir a 
produção de NO (Fig. 12). Também reduzimos a atividade ectonucleotidásica da cepa 
original por cultivo em cultura suplementada com adenina. Os nossos dados mostram 
que a redução de E-NTPDase na superfície do parasito leva a uma diminuição da 
infecciosidade in vitro em células J774, e que isso está associada com um aumento 
da produção de NO após ativação por IFN- / LPS (Fig. 13).  

A E-NTPDase-2 de L. amazonensis está envolvida na hidrólise de ATP 
extracelular (que é secretado por macrófagos sob várias circunstâncias) até AMP, 
que, por sua vez, gera adenosina através da atividade de uma 5'-nucleotidase 
(Berredo-Pinho e cols., 2001; Marques-da-Silva e cols., 2008). Enquanto tem sido 
demonstrado que o ATP extracelular aumenta produção de NO por macrófagos (La 
Sala e cols., 2003; Langston e cols., 2003), a adenosina apresenta importante função 
de reduzir a produção de NO por macrófagos através da atuação em dois receptores 
de superfície (A2A e A2B) (Raskovalova e cols., 2005; Panther e cols., 2003; Hasko e 
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cols., 2012; Hasko e cols., 2013). A inibição da atividade ectonucleotidásica do 
parasito resultou na redução da sobrevivência em células J774 ativadas e isso foi 
associado com o aumento da produção de NO e citocinas inflamatórias (TNF-α e IL-
12) (Fig. 15 e 16). Foi demonstrado que o TNF-α é essencial para a ativação da 
expressão de iNOS em macrófagos com subsequente produção de NO (Fonseca e 
cols., 2003; Bogdan, 2001). Além disso, a baixa produção de IL-12 deve reduzir a 
produção de IFN- por células NK e células T, o que é essencial para o controle do 
parasito in vivo (Wan e cols., 2009). Não esperamos que a produção reduzida de IL-
12 por macrófagos infectados com parasitos de alta atividade ectonucleotidásica 
tenha efeito sobre a produção de NO em nosso modelo experimental. Acreditamos, 
contudo, que em um contexto de infecção natural, a baixa produção de IL-12 pela 
atividade da E-NTPDase-2 deve ser de extrema importância para o desenvolvimento 
de uma resposta deficiente, o que é bastante comum em infecções por L. 
amazonensis.  Dessa forma, demonstra-se que a atividade ectonucleotidásica de L. 
amazonensis também está associada a uma redução no perfil inflamatório de 
macrófagos, quando estimulados com IFN- e LPS. Isto sugere que a expressão de 
E-NTPDase na superfície do parasita desempenha um papel chave na modulação de 
macrófagos e no desenvolvimento da infecção. 

O fato da E-NTPDase fornecer AMP para a produção de adenosina (Berredo-
Pinho e cols., 2001) sugere que a modulação do macrófago depende da produção de 
adenosina no meio extracelular. De fato, o bloqueio dos receptores A2B levam a um 
aumento da produção de citocinas inflamatórias e de NO, resultando na redução da 
sobrevivência do parasito em células ativadas (Figs. 17 e 18). Além disso, a adição 
de NECA, um análogo de adenosina, na infecção por parasitos de baixa atividade 
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enzimática resultou na recuperação da capacidade desse clone em manter a infecção 
e reduzir a produção de TNF-α, IL-12 e NO em macrófagos ativados (Figs. 19 e 20). 
Isto demonstra que a ligação de adenosina aos receptores A2B é crítica para a 
modulação do macrófago infectado. Curiosamente, este efeito não foi observado para 
os receptores A2A. Diversos autores tem demonstrado o papel da adenosina na 
modulação da resposta de macrófagos tanto via receptor A2A quanto via receptor A2B 
(Hasko e cols., 2000; Csoka e cols., 2012; Sciaraffia e cols., 2014; Baron e cols., 
2015). Uma possível explicação para a aparente ausência de participação do receptor 
A2A na modulação de células infectadas com L. amazonensis pode ser a expressão 
diferencial dos receptores de adenosina frente à infecção. No momento, essa hipótese 
está sendo testada pelo nosso grupo, afim de verificar se a infecção por L. 
amazonensis aumenta a expressão do receptor A2B em macrófagos e células 
dendríticas. Outra explicação para esses dados controversos envolvendo o receptor 
A2A é o importante achado que o IFN- aumenta a expressão de A2B em macrófagos 
(Xaus e cols., 1999). Como, em nosso modelo experimental, o IFN- é utilizado na 
ativação das células, o receptor A2B pode estar sendo mais expresso, e, por isso, é o 
único receptor que participa da modulação da resposta inflamatória de células 
infectadas. Apesar disso, podemos concluir que a adenosina produzida por L. 
amazonensis atua sobre os receptores A2B em macrófagos e, provavelmente através 
do aumento de cAMP no interior das células, reduz a produção de citocinas 
inflamatórias e NO (Hasko e cols., 2009; Kreckler e cols., 2006). Nos chama atenção 
que produção de IL-10 não esteja alterada em nenhum dos nossos experimentos. Foi 
demonstrado que a adenosina pode aumentar a produção de IL-10 por macrófagos e 
essa modulação envolve, especialmente, o receptor A2B (Le Moine e cols., 1996; 
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Nemeth e cols., 2005; Koscsó e cols., 2013). Em infecção por L. amazonensis, 
contudo, a produção de IL-10 via adenosina pode não ser relevante.  

Formas amastigotas, por outro lado, não foram capazes de modular a produção 
de NO e sobreviver em células estimuladas (Fig. 14). Sabemos que formas 
amastigotas entram em macrófagos principalmente pela opsonização dos parasitos 
com anticorpos e consequente ligação em receptores Fc (Peters e cols., 1995). A 
entrada através do receptor de Fc é capaz de aumentar a produção da citocina 
reguladora IL-10, que possui a capacidade de modular a resposta de macrófagos 
(Kane e Mosser, 2001; Miles e cols., 2005). Em nosso modelo, no entanto, a infecção 
foi realizada na ausência de soro fresco, o que explica a incapacidade das formas 
amastigotas de modular a produção de NO pelos macrófagos.  

Observamos, ainda, nesse trabalho, que a rNTPDase, mesmo sem atividade 
ectonucleotidásica aparente, possui a capacidade de modular a resposta imune de 
macrófagos (Figs. 21 e 22). A enzima recombinante ativa parece ter uma maior 
eficiência na redução da produção de NO e das citocinas inflamatórias, comprovando 
os achados anteriores que demonstravam a importância da atividade na sobrevivência 
do parasito em células estimuladas. Contudo, o fato da enzima recombinante inativa 
também reduzir resposta inflamatória dos macrófagos ativados sugere que a E-
NTPDase-2 pode ter um papel duplo na infecção por Leishmania. A função 
independente de atividade pode ser comprovada pelo fato de a redução da atividade 
da enzima ativa por DIDS não reverter completamente a produção de NO e citocinas 
inflamatórias (Figs. 23 e 24). Importante, ainda, o fato que o bloqueio do receptor de 
adenosina A2B também não reverte completamente o papel imunomodulador da 
enzima (Fig. 25). Esses dados demonstraram que a enzima possui, de fato, um papel 
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independente da atividade enzimática, e dependente da ligação da mesma à célula 
hospedeira. Demonstramos que o bloqueio estérico da enzima recombinante por 
anticorpo policlonal anti-NTPDase reverte, ao menos em parte, a função moduladora 
da rNTPDase, sem influenciar a atividade ectonucleotidásica (Figs. 26 e 27).  
 Dada a capacidade da Leishmania em aderir à CR3 em macrófagos e não 
causar explosão respiratória e a produção de moléculas microbicidas (Mosser e cols., 
1987; Mosser & Edelson, 1985; Wilson & Pearson, 1988), entende-se que a possível 
ligação de E-NTPDase-2 ao CR3 deve ser mais um mecanismo de entrada silenciosa 
do parasito. Demonstramos que a função moduladora da enzima, independente da 
atividade da mesma, não depende da internalização nos macrófagos. Células cuja 
capacidade fagócitica e pinocítica foram drasticamente reduzidas por tratamento com 
Citocalasina B (Fig. 28) também tiveram a produção de TNF-α, IL-12 e NO reduzidas 
(Fig. 29), o que indica que esse papel direto da E-NTPDase-2 de Leishmania em 
modular a inflamação deve envolver a interação com o ligante em macrófagos. De 
fato, demonstramos que o bloqueio estérico do receptor CR3 por anti-CD11b impede 
a rNTPDase de modular a produção de NO por células estimuladas (Fig. 30).   
 O envolvimento do receptor CR3 da imunidade inata já foi demonstrado 
anteriormente, indicando que a fagocitose via CR3 não leva a ativação de macrófagos 
nem explosão respiratória (Wright & Silverstein, 1983). Até mesmo em infecções por 
HIV tem sido demonstrado o papel da ligação ao CR3, via C3bi, na diminuição da 
resposta inflamatória em células dendríticas, com especial participação do TNF-α 
nesse processo (Ellegard e cols., 2014). Como já discutido, entretanto, a maioria dos 
estudos limitam-se ao papel imunomodulador da ligação do C3bi ao CR3, mesmo 
sabendo que esse receptor está envolvido na ligação de outras moléculas (Kedzierski 
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e cols., 2004). Sítios de ligação para lectina, em CD11b, foram relacionados com 
fosforilação diferencial de inúmeras proteínas intracelulares e, mais importante, com 
sinalização celular independente de ligação do complemento, incluindo produção de 
TNF-α e geração de superóxido (O´Brien e cols., 2012). Sabe-se, ainda, que o CR3 é 
importante para a redução na produção de IL-12 por macrófagos (Marth & Kelsall, 
1997). Ricardo-Carter e colaboradores (2013) demonstraram que a inibição da 
produção de IL-12 por macrófagos infectado com L. major é dependente da ligação 
do parasito ao CR3. Os mecanismos envolvidos, contudo, não foram totalmente 
elucidados. Mais recentemente foi demonstrado que um possível mecanismo para a 
redução da inflamação pela ligação direta ao CR3 envolve a degradação de MyD88 e 
TRIF, que são essenciais para a indução da produção de citocinas inflamatórias (Han 
e cols., 2010). Os mecanismos pelos quais a E-NTPDase-2 de L. amazonensis 
modula a resposta de macrófagos ativados, de forma independente da atividade e 
dependente da ligação ao CR3 serão investigados futuramente pelo nosso grupo. 
Acreditamos que esses achados são importantes e trazem uma participação mais 
ampla da E-NTPDase na subversão da resposta inflamatória e persistência da 
infecção.  

Tem sido amplamente demonstrado que a L. amazonensis modula várias 
funções dos macrófagos (Balestieri e cols., 2002; Gregory & Olivier, 2005; Camacho 
e cols., 2008). Dentre as funções, destaca-se a inibição da produção de NO, que é um 
dos principais mecanismos leishmanicidas da célula infectada (Green e cols., 1991; 
Mauel e cols., 1991). Os mecanismos que levam à inibição da produção de NO não 
são totalmente esclarecidos, mas sabe-se que moléculas como LPG e GIPLs são 
importantes nesse processo. Essas duas moléculas levam a uma redução na 
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capacidade do macrófago em induzir iNOS ou gerar NO em resposta ao estímulo com 
IFN- e LPS (Proudfout e cols., 1996). A forma como essa redução ocorre, entretanto, 
ainda é incerta. Alguns autores demonstraram que a inibição da produção de NO por 
L. amazonensis é dependente da redução na atividade do iNOS, e não da expressão 
da enzima (Balestieri e cols., 2002).  Mas foi demonstrado, também, que a redução 
de NO envolve uma redução da expressão do iNOS devido à uma repressão de NF-
κB em macrófagos (Calegari-Silva e cols., 2009). Diversos estudos também 
demonstraram que a produção de IL-12 é reduzida por Leishmania (Cameron e cols, 
2004; Belkaid e cols., 1998). Sabe-se que a citocina IL-12 tem um papel central na 
regulação da resposta imune por estar envolvida na ativação de linfócitos T e, 
consequentemente, no estímulo a produção de IFN-, que, por sua vez, estimula 
macrófagos a produzirem NO. Já foi demonstrado que essa redução na produção de 
IL-12 por Leishmania parece estar associada a um aumento na fosforilação de ERK1/2 
(Feng e cols., 1999).  E de maneira geral, vários estudos demonstraram que os passos 
iniciais da interação entre Leishmania e as células hospedeiras são importantes para 
determinar o resultado da infecção (Ji e cols., 2003; Soong, 2012).  

Nosso grupo de pesquisa demonstrou que a E-NTPDase de L. amazonensis é 
essencial para a evolução da infecção em camundongos (Marques-da-Silva e cols., 
2008; de Souza e cols., 2010). O presente estudo estende estes resultados, 
mostrando que a atividade de E-NTPDase-2 é outro mecanismo por meio do qual este 
parasito interfere com a resposta imune do hospedeiro através da modulação de 
importantes citocinas, tais como IL-12 e TNF-α, bem como a redução na produção de 
NO. Isto explica a correlação entre atividade de E-NTPDase e a capacidade do 
parasito em induzir lesão in vivo, uma vez que a produção de adenosina nas fases 
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iniciais da infecção pode alterar a capacidade dos macrófagos em serem ativados, 
impedindo a ação do estímulo inflamatório na célula hospedeira. Demonstramos ainda 
que a E-NTPDase-2 tem um papel direto na modulação da produção de IL-12, TNF-α 
e NO pelos macrófagos. Esse papel direto é independente da hidrólise de ATP e 
geração de adenosina, e envolve a ligação direta ao ligante CD11b/CR3. Acreditamos 
que esses resultados podem modificar o entendimento sobre os fatores de virulência 
associados à L. amazonensis. Além disso, esse trabalho contribui para os achados de 
correlação entre atividade e expressão de E-NTPDase e a capacidade de parasitos e 
outros agentes patogênicos em sustentar a infecção ((Sansom e cols., 2007; Vivian e 
cols., 2010; Nakaar e cols., 1999; Kikuchi e cols, 2001; de Jesus e cols., 2002; Tasca 
e cols., 2005; Santos e cols., 2009). Acreditamos que o envolvimento da E-NTPDase 
na capacidade de adesão e internalização via ligante específico e na modulação da 
resposta imune, tanto pela alteração no balanço ATP/Adenosina quanto por ligação 
direta ao macrófago, independente de atividade sobre ATP, pode contribuir para o 
curso de infecção de outros patógenos que, como já demonstrado, expressam a 
enzima em suas superfícies. Este novo mecanismo representa, portanto, um 
importante alvo de estudo para futuras medidas terapêuticas e abre o caminho para o 
desenvolvimento de novos tratamentos para esta, e outras, doenças negligenciadas. 
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 Formas promastigotas metacíclicas de L. amazonensis, e não amastigotas, 
possuem alta atividade e expressão de E-NTPDase-2. 
 

 A E-NTPDase-2 tem um importante papel na adesão de formas metacíclicas 
de L. amazonensis à células hospedeira. 

 
 A E-NTPDase-2 de L. amazonensis interage com o receptor CD11b em 

macrófagos. 
 

 A atividade e expressão de E-NTPDase-2 de L. amazonensis estão 
relacionadas à capacidade de sobrevivência do parasito em macrófagos, 
devido à redução na produção de citocinas inflamatórias e NO por essas 
células. 
 

 A redução de citocinas inflamatórias e NO e o consequente aumento da 
sobrevivência do parasito é, ao menos parcialmente, devido à atividade de E-
NTPDase de L. amazonensis na hidrólise de ATP e aumento da concentração 
adenosina. 

 
 A redução de citocinas inflamatórias e NO e o consequente aumento da 

sobrevivência do parasito pelo aumento na concentração de adenosina é 
dependente da ligação ao receptor A2B de macrófagos. 
 



6. Sumário de Resultados 
 

109 
 

 A E-NTPDase-2 recombinante (com atividade ectonucleotidásica insignificante) 
é capaz de reduzir a produção de NO e citocinas inflamatórias por células 
estimuladas com IFN- e LPS. 

 
 A redução na capacidade de produção de NO por células estimuladas por 

ligação direta da E-NTPDase envolve a ligação da enzima ao receptor CR3. 
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Conclusões 
 

Em resumo, os nossos dados demonstram que a E-NTPDase-2 de L. 
amazonensis, é importante para a adesão do parasito à célula hospedeira, por meio 
da ligação ao receptor de CR3. A atividade ectonucleotidásica de E-NTPDase-2 de L. 
amazonensis, em sinergia com a hidrólise de AMP em adenosina, é importante para 
a modulação da produção das citocinas TNF-α e IL-12 e do NO pelos macrófagos 
infectados através da ação da adenosina nos receptores A2B. A ligação direta da 
enzima ao macrófago, possivelmente envolvendo o receptor CR3, também influencia 
na produção de citocinas inflamatórias e NO pelos macrófagos, independentemente 
da atividade e geração de adenosina. O papel na adesão e o duplo papel na 
modulação da produção de NO e citocinas inflamatórias são estratégias utilizadas pelo 
parasito para entrada na célula hospedeira e subversão da resposta de macrófagos, 
impedindo essas células de serem ativadas, resultando, assim na persistência da 
infecção. Esse novo mecanismo representa um importante alvo terapêutico, podendo 
pavimentar o desenvolvimento de novos tratamentos para essa doença negligenciada. 
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Abstract 
 
Parasites of the genus Leishmania live within cells of the mononuclear phagocytic 
system and the spread of infection depends on the ability to escape the immune 
response. Leishmania amazonensis, the causative agent of diffuse cutaneous 
leishmaniasis is known for its ability to infect and modulate the host immune response. 
Recent studies have demonstrated the importance of E-NTPDase-2, an enzyme 
present on the surface of the parasite, in the establishment of infection. The aim of this 
study was to evaluate the involvement of E-NTPDase-2 of promastigotes and 
amastigotes of L. amazonensis in the process of infection of J774-macrophage. Our 
results demonstrate that while promastigotes express significant levels of E-NTPDase-
2 on their surface, expression as well as activity of this enzyme on the amastigote is 
limited. Interestingly, the ability of adhesion to and internalization of promastigotes by 
host cell is greater than amastigotes, and can be partially inhibited by anti-NTPDase 
antibody and competition with recombinant enzyme. In addition, in infections initiated 
with promastigotes, the parasites inhibited NO production, being more capable to resist 
the activation of the cells with LPS and IFN-, indicating that the activity and expression 
of E-NTPDase-2 is associated with adhesion, internalization and survival of L. 
amazonensis to macrophages., confirming the involvement of the enzyme of 
promastigotes, and not amastigotes, in the initial modulation of the macrophage 
response. 
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1. Introduction  
 

Leishmaniasis is a group of diseases caused by obligate intracellular parasites 
of the genus Leishmania. Among many species that infect humans, Leishmania 
amazonensis, which is prevalent in several regions of Brazil, causes cutaneous and 
diffuse cutaneous lesions (Grimaldi, Jr. and Tesh, 1993), the latter being characterized 
by a strong immunosuppression and resistance to treatment. The ability of the parasite 
to adhere to and internalize the host cell is critical to the success of the infection 
(Bogdan and Rollinghoff, 1999).  

The process of penetration of promastigotes in the host cell has been the subject 
of numerous studies (Bogdan and Rollinghoff, 1999; Love et al., 1998; Mosser and 
Rosenthal, 1993). The interaction of promastigotes occurs with the participation of 
parasite surface molecules, such as lipophosphoglycans and gp63, or opsonins 
derived from the host, such as complement, fibronectin and immunoglobulin (Bogdan 
and Rollinghoff, 1999; Brittingham et al., 1999; Naderer and McConville, 2008). The 
macrophages, in turn, have numerous membrane receptors that facilitate the adhesion 
and internalization of Leishmania. The involvement of these receptors is well 
characterized, in particular the participation of complement receptors in the uptake and 
intracellular survival of the parasite (Mosser and Edelson, 1985). On the other hand, 
studies on the mechanisms of interaction of amastigotes with macrophages are scarce 
and limited to the description of the role of IgG Fc receptors and ligands to heparan 
sulfate (Kima, 2007; Love et al., 1998; Peters et al., 1995).  

The role of ectonucleotidases, enzymes that are involved in the hydrolysis of 
extracellular nucleotides, in the establishment of Leishmania infection has been the 
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subject of investigation by several laboratories. Since trypanosomatids are unable to 
perform the de novo synthesis of purines (Fietto et al., 2004), the E-NTPDases (Ecto-
nucleoside-triphosphate-diphosphohydrolases) are an important mechanism used by 
these parasites as a salvage pathway (Marr et al., 1978). These enzymes are able to 
hydrolyze ATP and ADP in its monophosphate form (Zimmermann, 2000). The E-
NTPDase are found in several species, such as L. amazonensis (Berredo-Pinho et al., 
2001), Toxoplasma gondii (Asai et al., 1995) and Trypanosoma cruzi (Bisaggio et al., 
2003; Meyer-Fernandes et al., 2004). Furthermore, E-NTPDases have been shown to 
be strongly associated with cell adhesion in Trypanosoma cruzi infection model 
(Bisaggio et al., 2003; Santos et al., 2009) as well as in the adhesion of L. amazonensis 
promastigotes to macrophages (Berredo-Pinho et al., 2001).  Leishmania parasites 
have One E-NTPDases, a higher isoform (~70 kDa) and a lower isoform (~42 kDa). By 
similarity with previously described T. cruzi  NTPDase-1 many authors named the 
higher isoform as NTPDase-1 and the lower as NTPDase-2 (Fietto et al., 2004; Santos 
et al., 2009).  

The aim of this study is to evaluate the importance of E-NTPDase-2 in adhesion 
to and internalization of promastigotes and amastigotes of L. amazonensis by 
macrophages. Our data show that in promastigotes of L. amazonensis, E-NTPDase-2 
is an important adhesion molecule and favors the subsequent internalization of the 
parasite, taking an important role early in infection. 
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2. Materials And Methods 
 

2.1. Parasites 
 
Promastigotes of Leishmania (Leishmania) amazonensis, PH8 strain 

(IFLA/BR/67/PH8), were cultured, at 25°C, in Grace’s insect medium (Sigma-Aldrich, 
St. Louis, MO, USA) supplemented with 10% heat-inactivated fetal calf serum (FCS – 
LGC, Cotia, SP, Brazil), 2 mM L-glutamine (Sigma-Aldrich)  and 100 U/mL penicillin G 
potassium (Sigma-Aldrich), pH 6.5. Metacyclic promastigotes were obtained by 
gradient centrifugation of parasites at the late log phase of culture (day 5) over Ficoll 
400 (Sigma-Aldrich), as previously described (de Almeida Marques-da-Silva et al., 
2008). Parasites were kept in culture for no more than twenty passages. Axenic 
amastigotes were obtained by incubating promastigotes, after 5 days of culture, in 
Grace’s insect medium supplemented with 5% heat-inactivated fetal calf serum, 2 mM 
L-glutamine and 100 U/mL penicillin G potassium, pH 5.4, at 33 ºC, adapted from 
(Hodgkinson et al., 1996).  
 
2.2. Enzymatic activity measurement 

 
Ecto-ATPase and ecto-ADPase activities were measured by incubation of intact 

parasites for 1 hr at 30ºC in a mixture containing 116 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 5.5 mM 
D-glucose, 5 mM MgCl2, and 50 mM Hepes–Tris buffer, in the presence of 5 mM of 
ATP or ADP (Sigma-Aldrich) (Bisaggio et al., 2003). The reaction was started by the 
addition of living stationary phase metacyclic promastigotes or axenic amastigotes and 
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terminated by the addition of ice cold HCl 0.2 M (Fietto et al., 2004). Nonspecific 
hydrolysis was determined by adding the parasites after the reaction was stopped. 
Parasite suspensions were pelleted and aliquots of supernatant were used for the 
measurement of released inorganic phosphate (Pi) as previously described (Ekman 
and Jager, 1993). Enzymatic activities were expressed as nmol of Pi released by 1x108 
parasites in 1 hr. 
 
2.3. Western Blotting 
  
 Plasma membrane enriched preparations were obtained by 14,000 × g 
centrifugation of metacyclic promastigote or axenic amastigotes extracts as described 
elsewhere (de Almeida-Amaral et al., 2006) and stored until use at −20 °C in the 
presence of the protease inhibitors: 200 μM EGTA, 4 mM PMSF, 40 μM TPCK, 40 μM 
TLCK, 4 mM DTT and 40 mM NEM (Sigma-Aldrich). The determination of protein was 
performed by the Lowry method (LOWRY et al., 1951) . For Western blotting analysis, 
membrane preparations were run on 10% SDS–PAGE followed by semi-dry transfer 
to nitrocellulose membranes. Blotted nitrocellulose membranes were incubated with 
serum from a rabbit immunized with recombinant L. infantum NTPDase-II (1:2000) 
followed by peroxidase-goat anti-rabbit IgG conjugate (Zymed Laboratories, San 
Francisco, CA, USA) (1:10000), and revealed by reaction with DAB/4-chloro 
naphtol/methanol/H2O2 solution. 
 
 
 



9. Anexos 
 

145 
 

2.4. Production of polyclonal anti-NTPDase-2 of L. infantum 
 

The recombinant protein was produced as previously described (de Souza et 
al., 2012). The purified protein was used for immunization of a crop female 3 month 
old. Before immunization a blood sample of 1.5 ml was collected (negative control) 
from a peripheral vein. The NTPDase-2 (0.6mg in 0.5mL of Freund's complete adjuvant 
– Sigma-Aldrich) was inoculated subcutaneously. 15 days later another dose was 
inoculated (0.6mg in a 0.5mL incomplete Freund's adjuvant - Sigma-Aldrich). After 
these 15 days, a new dose was performed (0.6mg in a 0.5mL incomplete Freund's 
adjuvant) and seven days after the third dose the blood was collected, centrifuged at 
1500xg for 10 minutes at room temperature and the serum was aliquoted. Serum IgG 
was purified by precipitation of contaminant proteins with caprylic acid (Temponi et al., 
1989). 
 
2.5. Evaluation of adhesion and internalization of parasites in J774 cells 

 
J774 cells were plated at 5x105 cells per well (0.5 mL) onto round coverslips in 

Dulbecco’s minimal essential medium (Sigma-Aldrich) containing 10% FCS, 2 mM L-
glutamine, 100 U/mL penicillin G potassium, 25 mM N-2-hydroxiethylpiperazine-N9-2-
ethanosulfonic acid (HEPES; USBiological, Swampscott, MA, USA) and 50 mM β-
mercaptoethanol (Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Sweden) in 24-well plates. Cells 
were incubated for 90 min at 37ºC, 5% CO2. Non-adherent cells were removed by 
washing with warm phosphate-buffered saline (PBS). Metacyclic promastigotes and 
axenic amastigotes were incubated with polyclonal anti-NTPDase of L. infantum 
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(0,4µg/mL) for 30 minutes, at 4ºC. In order to avoid antibody-mediated phagocytosis 
of parasites, cells were pretreated with 1 µg of antibody 2.4G2 (Fc Block). On certain 
experiments, J774 cells were pre-treated with recombinant E-NTPDase-2 of L. 
infantum for 30 minutes, at 37ºC and then subjected to incubation with metacyclics 
promastigotes or axenics amastigotes of L. amazonensis. In all cases, a rate of 3 
parasites per cell was used and the cells were incubated for 30 minutes or 3 hours at 
37°C, 5% CO2. After different times, the cultures were washed with PBS to remove 
non-adherent parasites and then coverslips were fixed with methanol (Vetec Fine 
Chemistry) for 10 minutes and then stained with kit Panótico Rápido (Laborclin, 
Pinhais, PR, Brazil), according to manufacturer's instructions. The analysis was 
performed by counting the cells containing adhered or internalized parasites using an 
optical microscope Olympus BX50 (Olympus, Center Valley, PA, USA). We evaluated 
the percentage of macrophages containing attached or internalized parasites and the 
number of parasites per 100 cells. At least 200 cells were evaluated. 

 
2.6.  Infection of J774 cells and NO production 
 
  J774 cells were plated at 5x105 cells per well (0.5 mL) onto round coverslips in 
Dulbecco’s minimal essential medium containing 10% FCS, 2 mM L-glutamine, 100 
U/mL penicillin G potassium, 25 mM HEPES and 50 mM b- in 24-well plates. Cells 
were incubated for 90 min at 37ºC, 5% CO2. Non-adherent cells were removed by 
washing with warm PBS. Promastigotes and amastigotes were added to the culture at 
a 3:1 parasite to cell ratio. After 3 hr co-culture, cells were washed with PBS to remove 
non-internalized parasites and coverslips were collected to evaluate infectivity. Fresh 
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medium was added to the cultures and the macrophages were stimulated, or not, with 
10 U/mL IFN- and 100 pg/ mL lipopolysaccharide (LPS). After 48 hr, coverslips were 
collected for evaluation of infectivity and supernatants were collected for measurement 
of nitrite.  
  Coverslips staining and counting of the parasites followed the same method 
described above. Quantification of NO produced by the cells was performed by the 
indirect Griess method to detect nitrite (Green et al., 1981). 
  
2.6. Statistical Analysis 
 

Statistical analysis was performed by the Student’s t-test. p<0.05 was 
considered statistically significant.  
 
3. Results 
 
3.1. Promastigotes and axenic amastigotes of L. amazonensis differ in 
ectonucleotidase activity as well as in the expression of E-NTPDase-2.  
 

The role of E-NTPDase-2 in the adhesion of Leishmania promastigotes has 
been previously demonstrated (Pinheiro et al., 2006). However, the participation of this 
enzyme in the uptake of amastigotes by macrophages has not been yet evaluated.  
Thus, we decided to compare the ectonucleotidase activity of metacyclic 
promastigotes to that of axenic amastigotes. For this, parasites were incubated with 
ATP or ADP for 1 hour and the amount of inorganic phosphate evaluated. As shown 
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in Fig. 1, amastigotes present lower ectonucleotidase activity when compared to 
metacyclic promastigotes.  In addition, analysis of the expression of E-NTPDase-2 by 
western blotting of the parasite’s cellular membrane demonstrated that this enzyme is 
significantly less expressed in amastigotes than in promastigotes (Fig. 1 - inset), 
suggesting that it may not be involved in the infection of macrophages by the 
amastigote stage.   

 
3.2. The E-NTPDase-2 of promastigotes of L. amazonensis has an important role in 
adhesion and internalization of the parasite in host cell. 
 
 In order to verify the role of E-NTPDase-2 of L. amazonensis in the 
adhesion/internalization of the parasite by the host cell, promastigotes or amastigotes 
were incubated with an anti-L. infantum E-NTPDase-2 polyclonal antibody prior to 
addition to Fc receptor-blocked J774 macrophages. Parasites were incubated with 
cells for 30 minutes or 3 hours and adhesion/internalization evaluated by optical 
microscopy. Our results demonstrate that the presence of the anti-E-NTPDase-2 
antibody reduces the percentage of macrophages containing adhered promastigotes 
in 30 minutes. Amastigotes, however, adhere less to J774 cells than promastigotes 
and incubation with anti-E-NTPDase-2 has no influence in this process (Fig. 2A). The 
average number of adhered parasites per 100 cells was also reduced when 
promastigotes were incubated with anti-E-NTPDase-2. Again, amastigotes adhered 
less on a per cell basis in comparison to promastigotes and no change was observed 
with the addition of the antibody (Fig. 2B). Similar results were found for the 
internalization of parasites in 3 hours, demonstrating that the blocking of E-NTPDase-
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2 reduces not only the adhesion but also the internalization of promastigotes and does 
not affect the amastigote uptake by the macrophage (Fig. 2C). The same result applies 
to the average number of parasites per 100 cells (Fig. 2D). 
 
3.3. Pretreatment of J774 cells with recombinant E-NTPDase-2 reduces adherence 
and internalization of promastigotes of L. amazonensis. 
 

To confirm the role of E-NTPDase-2 in the uptake of parasites by macrophages, 
J774 cells were pre-incubated with L. infantum recombinant E-NTPDase-2 (rE-
NTPDase-2) for 30 minutes and then infected with metacyclics promastigotes or 
axenics amastigotes of L. amazonensis (Fig. 3). Incubation with rE-NTPDase-2 is 
capable of reducing the percentage of cells with adhered (30 min)/ internalized (3 hr) 
parasites as well as the average number of parasites per 100 cells when promastigotes 
were used for infection. These results suggest that the soluble enzyme binds to the 
macrophage interfering with the attachment of the parasite to the cell. Similarly to the 
results with the anti-E-NTPDase-2 antibody, the binding and uptake of amastigotes to 
the cell was not reduced by the addition of the recombinant enzyme, which suggests 
that the antibody used is specifically blocking the parasite’s enzyme. 

 
 

 
3.4. Ectonucleotidase activity and expression of E-NTPDase-2 in promastigotes of 
L. amazonensis correlates with the survival of the parasite in macrophages by reducing 
the production of NO by activated cells. 
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Having demonstrated that the promastigote’s E-NTPDase-2 is involved with the 
attachment and internalization of the parasite to macrophages, we decided to 
investigate whether the E-NTPDase-2 of L. amazonensis would also interfere in the 
survival of parasites in the infected macrophages.  For this, J774 cells were infected 
with promastigotes or amastigotes, for 3 hours, washed for removal of non-internalized 
parasites and stimulated with LPS and IFN- for 48 hours. Our results show that while 
LPS and IFN- activation of macrophages infected by amastigotes reduced the 
percentage of infected cells after 48 hrs, no effect of the activation was observed in 
infections initiated by promastigotes (Fig. 4A).  When we compared the average 
number of parasites per 100 cells, we observed that, in infections initiated by both 
parasite stages, activation by LPS and IFN- was able to inhibit parasite proliferation 
within the cells (Fig. 4B). However, given the reduced percentage of infected cells in 
amastigote-initiated infections treated with LPS and IFN- (Fig. 4A), it is possible that, 
in this case, some macrophages were able to completely eliminate their parasites. 
Interestingly, unlike amastigotes, promastigotes were able to reduce NO production by 
activated cells, which, at least partially, explains the capacity of the parasite to survive, 
even under inflammatory stimuli (Fig. 5C), suggesting that the level of E-NTPDase-2 
expression may influence parasite survival by inhibiting NO production only in 
promastigotes-initiated infection. 
 
4. Discussion 

 
  Leishmania promastigotes do not actively invade their host cells and depend on 
phagocytosis to gain access to the intracellular environment, where they will proliferate 
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prior to invade other cells.  Complement receptor (CR1 and CR3) mediated 
phagocytosis has been implicated as the main mechanism by which promastigotes 
penetrate the host cell (Mosser and Edelson, 1985).  However, most of the in vitro 
studies of macrophage infection by Leishmania are performed in the absence of fresh 
serum indicating that, even in the absence of complement, promastigotes manage to 
be phagocytized by macrophages, suggesting the existence of other molecules that 
may mediate parasite attachment to the host cell.  Pinheiro and colleagues (Pinheiro 
et al., 2006) have shown that the E-NTPDase from L. amazonensis is involved in the 
adhesion of the promastigote to the host cell.  A caveat of that work is that stationary 
phase rather than purified infective metacyclic promastigotes were used, indicating that 
the process might not be relevant during the natural transmission of the parasite to the 
host.  Our results corroborate Pinheiro’s findings and, more importantly, expand the 
role of the E-NTPDases to the infection by metacyclic promastigotes. In the present 
study, we show that uptake of metacyclic promastigotes by macrophages is also 
dependent, at least partially, on the expression of the E-NTPDase-2 on the parasite 
surface.  This was shown not only by inhibiting parasite adhesion by a specific antibody 
(Fig. 2) but also by competition with a recombinant enzyme (Fig. 3) which suggests 
specific binding of the enzyme to the host cell.  The nature of the enzyme ligand on the 
host cell is currently under investigation.  
  Interestingly, given the decreased expression of the E-NTPDase-2 on the 
amastigote stage (Fig 1), this enzyme does not seem to play a significant role in the 
uptake of amastigotes by the macrophage (Figs. 2 and 3). Our results on the E-
NTPDase-2 activity of amastigotes from L. amazonensis differ from those obtained by 
Pinheiro and colleagues (Pinheiro et al., 2006) who have shown that there is a 
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significant increase in the enzyme activity when compared to the promastigote stage.  
Aside from differences in the culture conditions used for obtaining the amastigotes and 
the strain of L. amazonensis used in their study, the reasons for this discrepancy 
remains unknown.  Although in our study we used axenic amastigotes, we observed 
that lesion or macrophage-derived amastigotes also show decreased enzyme activity 
and expression (data not shown) indicating that the lack of involvement of this enzyme 
in the uptake of amastigotes is not restricted to the axenic parasites.  In addition, we 
have also shown that amastigotes (derived from in vitro macrophage infection) from L. 
braziliensis isolates present very little ectonucleotidase activity regardless of the level 
of the promastigotes’ enzyme activity (Leite et al., 2012). These results indicate that, 
apparently, the role of E-NTPDase-2 on attachment to the host cell is restricted to the 
initial stages of the infection by the promastigote.  Once the parasite has shifted to the 
amastigote stage, the enzyme activity/expression is reduced and does not seem to 
further influence the course of infection.   
  The outcome of the infection by Leishmania parasites results from a combination 
of parasite characteristics and host ability to develop an adequate immune response.  
Control of parasite growth by the host cell has been extensively studied and the 
literature shows that a strong cell mediated immunity characterized by IFN-γ induced 
NO production by the infected cell is necessary to restrain parasite multiplication during 
the initial stages of the infection (Mukbel et al., 2007). In addition to the role on 
adhesion and uptake by the macrophage, our results show that the expression of E-
NTPDase-2 on the parasite surface during the initial interaction with the host cell may 
also interfere with parasite survival inside the macrophage.  Thus, when infection was 
initiated by promastigotes, parasites were more capable to resist macrophage 
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activation by IFN-γ and LPS than when macrophages were infected by amastigotes 
(Fig 4).  Interestingly, the presence of the enzyme correlates with a decreased 
production of NO by the macrophage (Figs. 4C) thus favoring parasite survival.  
Leishmania’s E-NTPDase-2 is involved in the hydrolysis of extracellular ATP (which is 
secreted by macrophages under several circumstances) to AMP, which in turn 
generates adenosine through the activity of a 5’-nucleotidase (de Almeida Marques-
da-Silva et al., 2008; Pinheiro et al., 2006). Extracellular ATP has been shown to 
increase NO production by activated macrophages (la et al., 2003; Langston et al., 
2003). On the other hand, adenosine has been shown to down-modulate NO 
production by macrophages by acting on One surface receptors (A2a and A2b) 
(Lappas et al., 2005; Panther et al., 2003; Raskovalova et al., 2005).  The inhibition of 
NO production by the recombinant E-NTPDase-2 could, thus, be a result of decreased 
extracellular ATP concentration. The mechanism involved in NO production inhibition 
is unknown and is currently being investigated.  
  Importantly, amastigotes enter macrophages especially by opsonization of 
parasites and binding in Fc receptors (Peters et al., 1995). The input via the Fc receptor 
is capable of increasing the production of anti-inflammatory cytokine IL-10, which 
possesses the ability to modulate the response of macrophages (Kane and Mosser, 
2001; Miles et al., 2005). In our model, however, the infection was carried out in the 
absence of serum, which explains the inability of amastigotes to modulate NO 
production by macrophages. Moreover, even in the absence of serum, in infections 
initiated by promastigotes with high expression of E-NTPDase-2, the parasite is 
capable of modulating the response, favoring infection. 
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  Our results expand the findings about adherence ability of promastigotes of L. 
amazonensis, and not amastigotes, by showing that E-NTPDase-2 is another 
mechanism by which this parasite adhere to host cell, interfering with the immune 
response. On the other hand, amastigotes have little membrane expression of E-
NTPDase-2, and apparently this enzyme has no function in adhesion, internalization 
and modulation of the macrophage response infected with amastigotes forms. 
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Legends of figures 
 
Figure 1. Ectonucleotidase activity of metacyclic promastigote and amastigotes. 
Parasites were cultured and incubated with ATP or ADP for 1 hr at 30ºC. Enzymatic 
activity was evaluated by the measurement of inorganic phosphate released. Bars 
represent the mean + standard deviation (SD) of One or more independent 
experiments performed in triplicates. * p< 0.05 by Student's t test. Inset: Analysis of 
the expression of E-NTPDase-2 by western blotting on membrane preparations of 
promastigotes and axenic amastigotes. 
 
Figure 2. Adherence and internalization of parasites pretreated with anti-
NTPDase-2. J774 cells were infected with metacyclic promastigotes or amastigotes of 
L. amazonensis incubated with anti-NTPDase-2 of L. infantum. (A) Percentage of cells 
with adhered parasites in 30 minutes. (B) Number of adhered parasites per 100 cells 
in 30 minutes. (C) Percentage of cells with parasites internalized within 3 hours. (D) 
Number of parasites internalized by 100 cells (3 hours). Bars represent the mean + 
standard deviation (SD) of One or more independent experiments  performed in 
duplicates. *p<0.05 compared to control in same group. #p<0.05 compared to 
promastigote group.- Student's t test. 
 
Figure 3. Adherence and internalization of parasites in macrophages pretreated 
with recombinant NTPDase-2. J774 cells were treated with 5 µg of rNTPDase-2 for 
30 minutes, and subsequentially incubated with parasites for 30 minutes or 3 hours. 
(A) Percentage of cells with attached parasites. (B) Number of adhered parasites per 
100 cells. Bars represent the mean + standard deviation (SD) of One or more 
independent experiments performed in duplicates. *p<0.05 compared to control in 
same group. #p<0.05 compared to promastigote group.- Student's t test. 
 
Figure 4. Infection and survival of promastigotes and amastigotes in J774 cell. 
J774-macrophages were infected with metacyclic promastigotes or amastigotes of L. 
amazonensis for 3 and 48 hr, in presence or not of IFN-/LPS. (A) Percentage of 
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infected cells. (B) Number of parasites per 100 cells. (C) NO production in 48 hr 
supernatants. Bars represent the mean+SD of One or more independent experiments 
performed in duplicates. *p<0.05 compared to control in same group. #p<0.05 
compared to promastigote group.- Student's t test. 
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Figure 1 
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Figure 3 
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Figure 4 
 

 


