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RESUMO 
 

Na busca por novos medicamentos e formas de tratamento da Leishmaniose estudos 

têm sido direcionados à compreensão dos mecanismos de interação parasito/hospedeiro.  

 A resposta inicial desencadeada pelo parasito parece ser crucial no direcionamento 

da infecção e no processo de cura ou resistência. A molécula de LPG, presente na 

superfície das formas promastigotas de protozoários do gênero Leishmania, por possuir 

grande variabilidade estrutural interespecífica tem se tornado objeto de estudo a fim de se 

elucidar mecanismos iniciais desta importante interação. Neste trabalho foram verificadas 

grandes diferenças na proporção da molécula de LPG de L. braziliensis e de L. amazonensis 

evidenciando a diversidade estrutural e/ou quantitativa deste glicolípide de superfície. 

 Verificamos que a administração LPG de L. braziliensis e o LPG de L. 

amazonensis, em excesso, durante infecções por L. braziliensis, no modelo murino não 

foram capazes de alterar o perfil de lesão provocado pelo protozoário. No entanto células 

do baço e linfonodo de camundongos infectados com L. baziliensis na presença de LPG 

foram capazes de produzir a citocina IL-10, relacionada aos mecanismos de regulação da 

resposta imune celular.  

 Além disto, LPGs purificados não foram capazes de ativar macrófagos 

intraperitoneais, porém, quando adicionados em conjunto com LPS e IFN-γ foram capazes 

de alterar o perfil de ativação quanto a produção de NO ou IL-10. O LPG de L. braziliensis 

tem efeito direto em macrófagos ativados diminuindo a produção de NO de maneira dose 

dependente, demonstrando efeito direto deste LPG na eliminação do protozoário pela célula 

hospedeira. No entanto, o LPG de L. amazonensis não induz tal efeito, porém, é capaz de 

diminuir a produção de IL-10. Receptores do Tipo Toll 2 (TLR2) parecem não estar 

envolvidos nestes processos. Apesar destas alterações provocadas pelos LPGs estudados 

tais moléculas não foram capazes de modificar a expressão, em macrófagos, de moléculas 

envolvidas na ativação, apresentação e migração celular.  

Nossos dados demonstram que a presença do LPG é capaz de induzir diferentes 

mecanismos da resposta imune durante a ativação de macrófagos, tal fato pode ocorrer 

devido à variabilidade da molécula entre as espécies de Leishmania. 
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Este trabalho vem contribuir para elucidação de mecanismos complexos que 

envolvem a diversidade da resposta imune do hospedeiro e consequentemente a cura ou 

resistência a infecções por parasitos do gênero Leishmania. 
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ABSTRACT 
 

The search for new drugs for the treatment of Leishmaniasis has focused in the 

understanding of the mechanisms in host-parasite interaction. This disease manifests itself 

in a wide array of manifestations due to both parasite- and host-related peculiarities. 

The early immune response caused by the parasite can be crucial in the development 

of infection and in the healing and/or resistance process. The Lipophospohglycan (LPG) 

molecule, present in large amounts in the surface of promastigotes forms, has shown great 

structural variability amongst the several species that belong to the Leishmania genus. 

Therefore, understanding the initial mechanisms of the interaction of LPG in the host-

parasite relationship is an important step towards understanding the differences between the 

several presentations of this disease. In this work differences were verified in the proportion 

of the molecule of LPG in L. braziliensis and L. amazonensis evidencing the diversity 

structural and/or quantitative of this surface glycoconjugate. 

Despite the variability between LPGs, their inoculation in association with L. 

braziliensis in infections in mice were not capable to alter the lesion development provoked 

by the protozoan. However spleen and lymph node cells of mice infected with L. 

braziliensis and LPG were capable to produce the cytokine IL-10 which has an important 

role in the regulation of the immune response.  

Besides, purified LPGs were not capable to activate intraperitoneal macrophages. 

However, when added together with LPS and IFN-γ, LPGs were capable to alter the 

production of NO or IL-10. LPG from L. braziliensis has a dose-dependent effect in 

activated macrophages reducing the production of NO. On the other hand, LPG from L. 

amazonensis decrased the production of IL-10 by activated macrophages. In spite of these 

effects, the studied LPGs were not capable to modify the expression of molecules involved 

in the activation, presentation and cellular migration of macrophages. TLR2 does not seem 

to be required for observed effects. 

Our work contributes for the elucidation of the complex mechanisms that involve 

the immune response of the host and consequently the cure or resistance in Leishmania 

infections. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Leishmaniose 

 

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por várias espécies de 

protozoários unicelulares digenéticos que podem ser encontrados nas formas flageladas 

promastigotas ou paramastigotas em um hospedeiro invertebrado, e como amastigota, em 

um hospedeiro vertebrado. Tais parasitos são pertencentes à ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae e gênero Leishmania possuindo cerca de 20 espécies que infectam 

mamíferos e são descritas e subdivididas de acordo com o desenvolvimento no hospedeiro 

invertebrado (Word Health Organization, 2004). 

O subgênero Leishmania compreende espécies encontradas no Novo e Velho 

Mundo e que se desenvolvem no intestino anterior e médio do inseto vetor. As espécies que 

tem desenvolvimento adicional no intestino posterior são classificadas no subgênero 

Viannia e podem ser encontradas apenas no Novo Mundo (Cupolillo e cols., 2000; Lainson 

& Shaw, 1978). 

Segundo dados emitidos pela Organização Mundial de Saúde, a doença está 

presente em 88 países de 5 continentes (Ásia, África, Europa, América do Norte e América 

do Sul), sendo 72 deles em desenvolvimento e 16 desenvolvidos, possui uma ampla 

distribuição por todo o mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais (Word 

Health Organization, 2004).  

Acredita-se que existam hoje, em todo o mundo, 12 milhões de pessoas infectadas 

com as diversas formas da doença e cerca de 350 milhões de pessoas expostas ao risco de 

infecção. Estima-se que entre 1,5 - 2,0 milhões de pessoas são infectadas por diferentes 

espécies do parasito todos os anos (Word Health Organization, 2004).  

Dos casos notificados de Leishmaniose Cutânea 90% ocorrem no Afeganistão, 

Brasil, Irã, Peru, Arábia Saudita e Síria 90% dos casos registrados de Leishmaniose 

Mucocutânea ocorrem no Brasil, Peru e Bolívia. A mesma porcentagem de casos de 

Leishmaniose Visceral ocorre em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão (Word Health 

Organization, 2004).  
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Portanto, tal patologia é considerada de grande impacto econômico e social, sendo 

necessárias medidas de controle ao inseto vetor e animais reservatórios, e principalmente 

medidas de prevenção eficazes contra a infecção. 

 

1.2. Ciclo Biológico 

 

O ciclo de vida heteroxeno desenvolvido pelo parasito acomete hospedeiros 

vertebrados e invertebrados. Dentre os vertebrados, destacam-se por serem reservatórios do 

meio silvestre, marsupiais (gambá) e xenarthra (tatu, tamanduá e preguiça) e o cão por ser 

reservatório do ciclo periurbano. Uma vez inserido no ciclo silvestre ou no ciclo periurbano 

do parasito, o homem pode adquirir a infecção pela picada de fêmeas de insetos 

hematófagos pertencentes à subfamília Phlebotominae, tendo como principal representante 

no Velho Mundo o gênero Phlebotomus e no Novo Mundo o gênero Lutzomyia (Ashford, 

2000). Tais insetos possuem uma ampla distribuição por todo o mundo, principalmente em 

regiões tropicais e subtropicais.  

No ciclo de vida o parasito alterna entre formas distintas de desenvolvimento. As 

formas promastigotas metacíclicas são transmitidas a hospedeiros vertebrados durante 

repasto sanguíneo e podem infectar fagócitos do sistema mononuclear. O parasito vive em 

vacúolos parasitóforos (fagossomas) desta célula, onde encontram condições favoráveis 

para sua proliferação (Schaible e cols., 1999). O aumento de temperatura e a diminuição do 

pH no fagossoma de macrófagos proporcionam os sinais para a diferenciação de 

promastigotas para uma forma ovóide ou esférica imóvel (sem flagelo livre) com 

cinetoplasto em forma de bastão, denominada amastigota (Zilberstein & Shapira, 1994). A 

multiplicação destas formas no interior de macrófagos induz o seu rompimento liberando 

parasitos e levando à infecção de novas células. Macrófagos infectados com amastigotas 

são ingeridos por insetos durante o repasto sangüíneo. 

No intestino médio do flebótomo as formas amastigotas são liberadas com o 

rompimento dos macrófagos ingeridos, sofrem divisão e se diferenciam em promastigotas 

procíclicas que colonizam o intestino médio e anterior do inseto. Logo após, as formas 

promastigotas se diferenciam em uma forma móvel, oval ou alongada que se adere pelo 
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flagelo ao epitélio do esôfago e da faringe do vetor através de hemidesmossomas (Ilg, 

2001). 

Tais formas se transformam em promastigotas metacíclicas que colonizam de forma 

intensa o intestino anterior do inseto, provocando assim, o bloqueio da válvula 

proventricular fazendo que os parasitos sejam regurgitados juntamente com a saliva durante 

atividade hematofágica do flebotomínio (Ilg, 2001). Desta forma um novo ciclo se inicia 

com a picada do inseto vetor contaminado em um hospedeiro vertebrado. 

 

1.3. Formas clínicas da leishmaniose 

 

As leishmanioses humanas são caracterizadas por diversas manifestações clínicas e 

sintomas variando de lesões únicas na pele a infecções fatais de órgãos internos. Tais 

manifestações podem ser divididas em dois grandes grupos: Leishmaniose Visceral 

caracterizada principalmente pela infecção de órgãos como baço e fígado; e a Leishmaniose 

Tegumentar (Leishmaniose Tegumentar Americana, no Novo Mundo e Leishmaniose 

Tegumentar do Velho Mundo) caracterizada por lesões na pele e mucosas. 

A forma Visceral ou Calazar é a mais grave, apresentado sintomas comuns de outras 

infecções, como: febre, anemia e hepatoesplenomegalia (Ashford, 2000) e geralmente estão 

envolvidas com infecções causadas pelas espécies L. infantum e L. donovani no Velho 

Mundo e L. infantum no Novo Mundo. No entanto, L. amazonensis já foi isolada de 

pacientes com sintomas de Leishmaniose visceral (Barral e cols., 1991). 

A Leishmaniose Tegumentar cutânea é a forma mais comum da doença, tendo 

desenvolvimento benigno em indivíduos imunocompetentes. Manifesta-se como uma 

úlcera única causada pela resposta inflamatória do hospedeiro a infecção. No Brasil as 

espécies que comumente estão relacionadas com a Leishmaniose cutânea são: L. 

braziliensis e L. guyanensis; em outros países da América L. mexicana, L. panamensis e L. 

peruviana e no Velho Mundo L. major, L. aethiopica e L. tropica (Oumeish, 1999). 

Manifestações clínicas caracterizadas pela presença de várias lesões ulceradas 

próximas a uma lesão principal são designadas como forma cutânea disseminada que é a 

forma mais rara da leishmaniose. As principais espécies causadoras desta síndrome clínica 

são a L. guyanensis e L. braziliensis (Wortmann e cols., 2000). 
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Já a forma mucosa, está associada no Novo Mundo à L. braziliensis, L. panamensis. 

Esta forma da doença geralmente está relacionada a uma intensa resposta do hospedeiro 

causando a destruição do tecido mucoso e submucoso das cavidades nasal e oral (Grimaldi, 

Jr. & Tesh, 1993). 

Na leishmaniose difusa encontramos um quadro caracterizado por lesões difundidas 

por todo corpo em forma de nódulos não ulcerados devido a metátases. A L. amazonensis é 

a principal causadora desta forma clínica nas Américas, porém, L. pifanoi (L. mexicana) 

também pode ser encontrada. No Velho Mundo a L. aethiopica é a espécie envolvida na 

síndrome (Convit e cols., 1972). 

Manifestações clínicas da doença, bem como sua patologia, são dependentes não só 

da espécie de Leishmania envolvida como também, do estado nutricional do hospedeiro e 

da resposta imune por ele desenvolvida (Anstead e cols., 2001). Estudos imunológicos com 

o modelo experimental murino para infecção por parasitos do gênero Leishmania têm sido 

utilizados para definir vários aspectos da relação parasito-hospedeiro (Milon e cols., 1995), 

uma vez que a resposta imune pode ser vista como um fator seletivo na evolução desta 

interação.  

 

1.4. Relações com as células do hospedeiro Vertebrado e Resposta Imunológica  

 

Quando o flebótomo infectado realiza suas atividades hematofágicas em um 

hospedeiro vertebrado e junto com sua saliva regurgita formas infectantes do parasito, se 

inicia um processo de interação das células do hospedeiro com o protozoário. Assim, 

moléculas derivadas do parasito e/ou do vetor, bem como as interações moleculares das 

mesmas, desempenham papel fundamental no decorrer da infecção. Sabe-se que tais 

interações são dependentes da espécie do phlebótomo e da espécie de Leishmania 

envolvidas. 

Substâncias vasodilatodoras e com efeitos imunomodulatórios estão presentes na 

saliva do inseto vetor, como por exemplo, o Maxadilan, peptídeo da saliva de Lutzomia 

longipalpis que pode promover o estabelecimento da infecção (Castro-Sousa e cols., 2001; 

Rogers & Titus, 2003).  
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As formas promastigotas utilizam mecanismos do próprio sistema imune, como por 

exemplo, proteínas do Sistema do Complemento, para facilitar a entrada do parasito no 

vacúolo parasitóforo de monócitos e de fagócitos mononucleares, ambiente propício para 

multiplicação e desenvolvimento da Leishmania. Este mecanismo de infecção de células 

promovida por opsonização ocorre sem que haja ativação da explosão oxidativa da célula 

hospedeira (Handman & Bullen, 2002). 

Grande parte da superfície celular de protozoários está coberta por estruturas 

glicolipídicas que interagem diretamente com células do hospedeiro. O glicoconjugado de 

Leishmania mais estudado é o Lipofosfoglicano (LPG) que parece possuir funções não só 

de estabelecimento do parasito no hospedeiro vertebrado, como também na sobrevivência 

no inseto vetor e na transmissão do protozoário. 

As interações parasito/hospedeiro são determinantes para uma maior ou menor 

susceptibilidade à infecção. Portanto, a espécie de Leishmania envolvida e a predisposição 

do hospedeiro à infecção são cruciais na manifestação e desenvolvimento da doença. 

Camundongos geneticamente susceptíveis e resistentes são utilizados para a 

elucidação dos mecanismos imunes relacionados à proteção (resistência) e susceptibilidade 

à infecção por parasitos do gênero Leishmania.  

Parasitos da família Tripanossomatidae, em geral, são capazes de escapar da 

primeira barreira montada pelo Sistema Imune do hospedeiro, a Imunidade Inata. Estudos 

com o modelo murino mostram que a resposta imune celular mediada por linfócitos T é o 

principal mecanismo de resistência e controle de infecções causadas por Leishmania major. 

Uma resposta imune mediada por linfócitos T auxiliares (TCD4+) é capaz de desempenhar 

um importante papel na eliminação do parasito (Scott e cols., 1989). 

Linfócitos T CD4+ (Th) podem se diferenciar em dois grupos de células efetoras: 

Th1 e Th2. Os mecanismos de diferenciação são dependentes do estímulo presente nos 

primeiros estágios da ativação dessas células. Na presença de citocinas como Interleucina-4 

(IL-4) desenvolvem-se preferencialmente células do tipo Th2, enquanto que a presença de 

Interleucina-12 (IL-12), que por sua vez induz secreção de interferon gama (IFN-γ) por 

células natural killer (NK) e linfócitos T (auxiliar e citotóxico), favorece a diferenciação e 

proliferação de células do tipo Th1 (Scott e cols., 1989; Reiner e cols., 1994; Reiner & 

Locksley, 1995; Mosmann & Coffman, 1989). 
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Já foi demonstrado que o desenvolvimento de uma resposta imune do tipo Th 1 com 

produção de IFN-γ está relacionada com a resistência à infecção causada por Leishmania. 

Citocinas inflamatórias, como o IFNγ, são responsáveis pela ativação de macrófagos que 

passam a produzir intermediários de oxigênio e nitrogênio capazes de promover a 

eliminação do parasito (Rogers e cols., 2002). Assim, através de ativação das células da 

Imunidade Inata por citocinas produzidas por linfócitos TCD4+ uma resposta eficaz contra 

o parasito é montada e a célula hospedeira se torna capaz de eliminar o patógeno. Além 

disto, uma resposta do Tipo I pode gerar células de memória que são capazes de conferir 

proteção prolongada ao hospedeiro em infecções por L.major (Stobie e cols., 2000). 

Por outro lado, citocinas tais como IL-4 e TGF-β (Fator de transformação de 

crescimento-beta), presentes em um tipo de resposta Th2, podem regular negativamente a 

ativação de macrófagos e restringir a morte do parasito (Barral-Netto e cols., 1992; Kane & 

Mosser, 2001). 

Embora uma resposta imune contra o patógeno seja crucial para cura da infecção, a 

exacerbação desta resposta pode ser extremamente prejudicial ao hospedeiro, aumentando 

lesões teciduais. A presença de citocinas reguladoras, como IL-10 e TGF-β, produzidas por 

células T reguladoras CD4+CD25+, células denominadas Th3, podem reduzir o dano 

provocado pelo excesso de resposta, porém, permitem a persistência do parasito no local da 

infecção (Ji e cols., 2005; Barral-Netto e cols., 1992; Kane & Mosser, 2001). 

Portanto, a elucidação dos mecanismos imunológicos e de mecanismos 

desenvolvidos a partir da interação parasito-hospedeiro são fundamentais para o 

desenvolvimento de terapias que eliminem a doença causando menos danos ao hospedeiro. 

 

1.5. O Estudo dos Glicolipídeos 

 

Moléculas glicolipídicas de superfície são abundantemente encontradas em 

protozoários. Os glicofosfatidilinositol podem ser encontrados em sua forma livre, 

denominada glicoinositolfosfolípides (GIPLs) ou servindo de âncoras (âncoras GPI) para 

proteínas ou polímeros de carboidratos. Estima-se que um protozoário expresse 

aproximadamente 1-10 milhões de âncoras GPI e GIPLs por célula (Mensa-Wilmot e cols., 

1999). A função primária destas âncoras é a de ligar moléculas de superfície celular à 
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membrana destes parasitos. Porém, diversos estudos têm apontado estruturas de superfície 

do parasito como fatores determinantes no curso da infecção. 

Vários tipos de glicoconjugados podem ser observados não só em Leishmania como 

também em outros Tripanossomatídeos. As moléculas ancoradas ao glicofosfatidilinositol 

(GPI) existentes na superfície de protozoários têm sido extensivamente estudadas, 

desempenhando um importante papel na interação com o hospedeiro vertebrado (Guha-

Niyogi e cols., 2001). Embora tenham uma grande diversidade estrutural, compartilham 

uma estrutura central comum ligada à âncora lipídica (Ferguson, 1997). 

Em Leishmania vários glicoconjugados foram descritos. Dentre eles, estão as proteases 

de superfície de promastigotas (PSPs ou gp63) pertencentes a uma família de 

glicofosfolípides (GIPLs). Outra classe de glicoconjugado de Leishmania é a das fosfatases 

ácidas secretadas. Todas as espécies de Leishmania, com exceção de L. major, produzem 

sAP (Lovelace e cols., 1986; Lovelace & Gottlieb, 1986). A mais nova família de 

glicoconjugados estudada é a dos proteofosfoglicanos (PPGs) que estão presentes em 

formas amastigotas (Schneider e cols., 1993). 

Dentre os glicoconjugados presentes na superfície de espécies do gênero 

Leishmania destaca-se o lipofosfoglicano (LPG), um heteropolímero formado 

principalmente por unidades repetitivas de Galβ1,4Manα1-4-PO4
- ancorados via GPI. O 

LPG parece ter papel primordial na ligação das formas promastigotas de Leishmania no 

intestino do flebótomo e sua diferenciação para as formas infectantes. É importante notar 

que a estrutura da LPG muda durante a diferenciação do parasito de promastigota 

procíclico em metacíclico (Sacks e cols., 1995; Soares e cols., 2005). Desta forma, assume-

se que o LPG tenha um papel crucial no ciclo biológico e transmissão das diferentes 

espécies de Leishmania. 

Devemos levar em consideração que pouco se sabe sobre o papel do LPG de 

espécies de Leishmania do Novo Mundo, a maior parte dos estudos de glicobiologia são 

realizados em L. major e L. donovani e a variabilidade estrutural destas moléculas pode 

revelar diferenças fundamentais para o direcionamento da patologia desenvolvida por cada 

espécie. 
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1.6. Estrutura química e biossíntese do LPG 
 

O LPG de Leishmania possui estrutura composta por quatro domínios principais:  

 

(i) uma âncora lipídica de 1-O-alquil-2-liso-fosfatidilinositol 

(ii) um núcleo central (‘core’) formado por um heptassacarídeo 

Gal(α1,6)Gal(α1,3)Galf(β1,3)[Glc(α1)-PO4]Man(α1,3)Man(α1,4)GlcN(α1,3) 

(iii) uma região de repetições de dissacarídeos fosforilados Gal(β1,4)Man(α1)-PO4  

(iv) um pequeno oligossacarídeo neutro formando uma estrutura do tipo ‘cap’.  

As análises estruturais do LPG de várias espécies de Leishmania indicam a conservação 

completa da âncora lipídica (Orlandi, Jr. & Turco, 1987) e uma grande conservação da 

porção central. Porém, a composição, o número de açúcares da região de unidades 

repetitivas e a presença do ‘cap’ podem variar entre as espécies estudadas (Turco & 

Descoteaux, 1992). Esta variabilidade parece ser importante para a adesão das espécies de 

Leishmania no intestino médio de seus vetores tornado a transmissão do parasito espécie 

específica (Sacks e cols., 2000; Sacks, 2001; Pimenta e cols., 1994). 

Além da variabilidade estrutural entre espécies de Leishmania, sabemos que ocorre 

diversidade também entre as formas do parasito. Formas infectantes do protozoário, 

promastigotas metacíclicas, possuem LPGs com ramificações diferentes e estruturalmente 

mais alongados, com maior número de resídos de galactose e manose, quando comparados 

com a forma promastigota procíclica (Sacks e cols., 1995; Soares e cols., 2005). Portanto, o 

LPG está envolvido no processo de metaciclogênese estando relacionado com a 

infectividade do parasito.  

Outros componentes da superfície de protozoários possuem domínios semelhantes 

ao LPG (revisados por (Turco & Descoteaux, 1992):  

• proteases de superfície gp63- que é ancorada por GPI 
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• proteínas secretadas como proteofosfoglicano de mucina livre (PPG)- 

constituídos de unidades repetidas de dissacarídeos e estrutura ‘cap’ ligada a 

uma proteína;  

• fosfoglicanos extracelulares secretados (PG)- com polímeros de dissacarídeos 

fosfatados e uma estrutura ‘cap’;  

• glicosilinositolfosfolípide (GIPLs)- composto de uma estrutura lipídica que 

funciona como âncora fixando uma unidade de sacarídeos (manose e galactose) 

fosfatados.  

Um grande interesse tem sido direcionado aos mecanismos de biossíntese do LPG, 

de modo a se desenvolver drogas que possam atuar neste processo. Pouco se sabe a respeito 

da síntese da âncora lipídica em Leishmania e inferências foram estabelecidas a partir da 

comparação com outros organismos (Turco & Descoteaux, 1992). O conhecimento sobre a 

porção glicídica central foi deduzido a partir da análise estrutural dos glicofosfolípides 

(GIPLs) isolados de várias espécies de Leishmania (McConville & Blackwell, 1991). 

Em Leishmania a adição do primeiro resído de manose à N-acetilglicosamina-Pi 

provavelmente daria origem a Man(α1,4)GlcN-PI, precursor do LPG e outras proteínas 

ancoradas à GPI. A adição do segundo resído de manose é um evento chave na biossíntese 

de glicoconjugados de Leishmania. No caso da gp63, a adição de três resídos de galactose 

formaria Man(α1,6)Man(α1,4)GlcN-PI, enquanto no LPG ela formaria 

Man(α1,3)Man(α1,4)GlcN-PI (Schneider e cols., 1990). Para o LPG, a adição de 3 resídos 

de galactose, sendo um deles galactofuranose, continuaria o processo. 

 

1.7. O papel do lipofosfoglicano (LPG) na interação com hospedeiro invertebrado 

 

Vários trabalhos descreveram o papel do LPG na interação com os hospedeiros 

vertebrados e invertebrados (Sacks & Kamhawi, 2001). Esta molécula é o glicoconjugado 

majoritário da superfície de Leishmania, estando presente inclusive no flagelo. Dentre os 

glicoconjugados já descritos, apenas o LPG foi identificado até hoje como importante na 

adesão ao epitélio do intestino médio do vetor. 

Schlein e colaboradores (1990) mostraram que o LPG de L.major inibe a síntese de 

enzimas proteolíticas pelo epitélio intestinal de P. papatasi. Posteriormente, Pimenta e 
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colaboradores (1992) e Sacks e colaboradores (1994) demonstraram que o LPG também 

protege o parasito de um ataque direto das enzimas proteolíticas e favorece a adesão ao 

epitélio impedindo que sejam excretados após a digestão. 

A variabilidade da estrutura do LPG também estabelece uma interação espécie 

específica entre Leishmania-flebotomíneo (Pimenta e cols., 1994). Estas evidências foram 

confirmadas por outros autores utilizando mutantes deficientes na síntese de LPG. Butcher 

e colaboradores (1996) e Sacks e colaboradores (2000) mostraram que mutantes de L. 

major e L. donovani, obtidos através de tratamento químico, não foram capazes de manter a 

infecção nos flebotomíneos. Entretanto, a infectividade foi restaurada após a adição do 

plasmídeo contendo o gene complementar. 

Além disso, é importante ressaltar o papel do LPG na proteção da Leishmania frente 

às condições adversas do tubo digestivo. Trabalhos com L. major e L. donovani mostram 

que modificações na estrutura do LPG são importantes para a diferenciação do parasito de 

promastigota para metacíclica (Descoteaux & Turco, 1999; Descoteaux & Turco, 2002). 

 

1.8. A importância dos glicoconjugados na interação com hospedeiro vertebrado 

 

Mais recentemente, diferentes estudos demonstraram também a importância destas 

moléculas como ativadores inespecíficos de linfócitos B, assim como da resposta imune 

inata. Estes estudos estão de acordo com a hipótese de que estes glicoconjugados podem 

atuar como adjuvantes naturais, envolvidos na indução da resposta imune durante a 

infecção por estes tipos de parasitas. Por outro lado, a ativação exagerada do sistema 

imunológico por estas moléculas, pode ser responsável pela imunopatologia observada nas 

infecções com Plasmodium falciparum e Trypanossoma cruzi, por exemplo.  

Estas estruturas expressas na superfície do parasito interagem diretamente com as 

células do hospedeiro, tal interação modula fatores de resistência e/ou susceptibilidade a 

infecção. As âncoras têm como função ligar moléculas de superfície celular à membrana do 

parasito. Por outro lado, a distribuição em abundância destas moléculas em regiões de 

interface entre o parasito e o hospedeiro pode revelar importante função nesta interação. 



IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

27 
 

Existe uma grande discussão acerca da função do LPG e PPGs. Alguns trabalhos 

defendem a idéia que tais moléculas podem favorecer o parasito, estando diretamente 

relacionado ao mecanismo de escape do protozoário à resposta imune do hospedeiro.  

Spath e colaboradores mostraram em uma série de trabalhos a interação com o 

hospedeiro vertebrado após inoculação do vetor. Parasitos deficientes em LPG mostraram-

se sensíveis ao ataque de componentes do soro humano e a explosão oxidativa do 

macrófago, além de se revelarem incapazes de inibir a fusão do fagolisossoma 

imediatamente após penetração na célula hospedeira. Estes dados revelam a importância do 

LPG no estabelecimento da infecção e na sobrevivência do parasito no hospedeiro 

vertebrado (Spath e cols., 2003a; Spath e cols., 2000; Spath e cols., 2003b). 

Piani e colaboradores (1999) mostraram que macrófagos intraperitoneais diminuem 

a produção de TNF e NO quando expostos a LPS e PPGs de L. major. Além disso, outros 

trabalhos mostram que em L. donovani, o LPG e suas unidades repetitivas de carboidratos, 

são capazes de inibir o processo de fusão do fagossoma com o lisosoma do macrófago 

remodelando o fagolisosoma. Promovendo o escape do parasito a explosão oxidativa da 

célula hospedeira (Desjardins & Descoteaux, 1997; Lodge e cols., 2006). 

Por outro lado, outros trabalhos demonstram que o LPG e outros glicolípides podem 

atuar como ativadores da resposta imune do hospedeiro. Mais recentemente, diferentes 

estudos têm demonstrado a importância de estruturas glicolipídicas como ativadores de 

células da resposta imune inata. As características estruturais da molécula e sua âncora GPI 

permitem a ligação a receptores Toll-like (TRL), responsáveis pela regulação da resposta 

imune inata de mamíferos (Pasare & Medzhitov, 2004). Portanto, a molécula de LPG de L. 

major pode ativar receptores do tipo Toll 2 de células NK ativando tais células na produção 

de IFN-γ, citocina que é mediador crucial para a resistência inata contra o parasito (Becker 

e cols., 2003). 

Outra função desempenhada pelo LPG de L. major é na indução da produção de 

citocinas (IFN-γ e TNF-α) e na modulação da produção de mediadores de inflamação como 

IL-1ß, IL-12 e CD25, LFA-1, CR-3, CR-4, L-selectina, CD31, CD31, ICAM-1, VCAM 

(Rosenthal e cols., 1996; Brittingham & Mosser, 1996). Segundo Proudfoot (1996), em 

L.major frações do LPG e PGs induzem, em sinergia com IFNγ, a produção da enzima 
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iNOS (óxido nítrico sintetase induzível) por macrófagos da linhagem J774 e 

consequentemente aumentam a produção de NO. 

Estruturas glicolipídicas podem atuar de maneira oposta em macrófagos devido ao 

grau de maturação e de ativação destas células (Piani e cols., 1999). Além disto, a própria 

diversidade estrutural destas moléculas faz com que as funções do LPG e outros 

glicolípides sejam espécie-específicas, promovendo grande diversidade de respostas e 

interações com as células do hospedeiro. 

Apesar desta grande divergência na função desenvolvida por glicolípides na 

interação parasito-hospedeiro, tais moléculas têm grande papel e influência direta no 

estabelecimento do parasito e na resposta imune desenvolvida.  

Grande parte dos estudos de glicobiologia de Leishmania são desenvolvidos em 

espécies de parasitos do Velho Mundo. Pouco se sabe sobre o LPG, e suas interações, de 

espécies causadoras de Leishmaniose Cutânea no Novo Mundo, como por exemplo, L. 

baziliensis e L. amazonensis. Portanto, estudos que esclareçam o papel do LPG, 

principalmente de espécies do Novo Mundo, são de extrema importância para se elucidar os 

mecanismos imunológicos que desencadeiam a cura e/ou a resistência ao protozoário.  

Além disto, as distintas espécies de Leishmania causam uma diversidade de 

respostas imunológicas e consequentemente de patologias. Neste sentido, através deste 

trabalho, procuramos elucidar a participação do LPG de Leishmania, em vista da sua 

variabilidade estrutural e funcional, nos mecanismos imunológicos responsáveis pela 

diversidade de manifestações clínicas desenvolvidas em infecções por L. brazilieneis e L. 

amazonensis. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

    

30 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo Geral 
 
  Avaliar o papel do LPG de Leishmania amazonensis e L. braziliensis na virulência e 

infectividade do parasito e seu papel na modulação da resposta imune em camundongos 

C57BL/6. 

 
2.2. Objetivos Específicos 
 

a) Purificar o LPG de L. amazonensis e L. braziliensis em fase estacionária de 

cultura. 

b) Verificar a influência do LPG de L. amazonensis e de L. braziliensis no perfil de 

infectividade de parasitos do gênero Leishmania no modelo murino. 

c) Avaliar as alterações no perfil de resposta imune desenvolvida por células do 

baço e linfonodo de camundongos C57BL/6 infectados com L. braziliensis na presença do 

LPG das duas espécies. 

d) Observar o perfil de ativação de macrófagos intraperitonias frente ao LPG de L. 

amazonensis ou de L. braziliensis  

e) Avaliar as alterações provocadas pela presença do LPG na ativação por LPS e 

IFN-γ em macrófagos intraperitoneais de camundongos. 

f) Determinar o papel de receptores do tipo Toll 2 nas alterações provocadas pela 

presença de LPG purificado de L. amazonensis “in vitro”. 

.
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Cepas de Leishmania utilizadas e obtenção de antígenos 
 

Foram utilizadas neste estudo as cepas de Leishmania (Viannia) braziliensis 

(MHOM/BR/75/M2903) e de Leishmania (Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) 

de referência da Organização Mundial de Saúde. Formas promastigotas foram cultivadas 

em estufa a 25ºC, em meio de Grace (GIBCOBRL- Life Technologies, Grand Island, NY, 

EUA) diluídos em água milliQ, acrescido de 10% soro fetal bovino (Cripion Biotecnologia 

- Andradina, SP, BR), 100 unidades/mL penicilina G (Sigma - Sigma Chemical, CO, St 

Louis, MO, USA), 100µg/mL streptomicina (Sigma - Sigma Chemical, CO, St Louis, MO, 

USA) e 2mM L-glutamina (GIBCOBRL- Life Technologies, Grand Island, NY, EUA) com 

pH 6,5.  

Para a obtenção do antígeno particulado de Leishmania culturas de cinco dias foram 

submetidas à centrifugação (1540xg por 10 min), lavadas em salina tamponada com fosfato 

(PBS) estéril, novamente centrifugado, repetindo-se o procedimento de lavagem duas 

vezes. O sedimento celular foi então submetido a aquecimentos em banho-maria e 

resfriamentos em N2 líquido sucessivos, promovendo a lise celular. As proteínas foram 

dosadas pelo método de Lowry (LOWRY e cols., 1951). Os extratos foram preparados na 

concentração de 1mg/mL e estocados a -20°C para serem utilizados como estímulo em 

cultura de células de baço e linfonodo. 

 

3.2. Extração e Purificação de lipofosfoglicanos (LPG) de Leishmania (Orlandi, Jr. & 

Turco, 1987). 

 

 Os LPGs de L. braziliensis ou L. amazonensis foram extraídos de acordo com 

metodologia descrita por (Orlandi, Jr. & Turco, 1987) com utilização de solventes 

orgânicos e coluna de Phenil-sepharose CL-4B (Sigma - Sigma Chemical, CO, St Louis, 

MO, USA). No quinto dia de cultura os parasitos foram lavados em PBS e centrifugados a 

1540xg por 10 minutos, ao sedimento foram adicionados 2,5 mL Clorofórmio (CHCl3) 

/Metanol (3:2) e 0,5 mL cloreto de magnésio P.A (MgCl2) 4 mM. Após exposição ao 

ultrasom (Branson Sonifer 250) o material foi centrifugado a 1380xg por 14 minutos. A 
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centrifugação separa o material em uma fase sólida intermediária e duas fases aquosas, uma 

superior e uma inferior que foram descartadas. Repetiu-se a extração. À fase sólida 

intermediária adicionaram-se 2,5 mL de MgCl2 4 mM, sonicou-se e centrifugou-se 

novamente sob mesma rotação por duas vezes. O sobrenadante foi desprezado e ao 

sedimento foram adicionados na primeira centrifugação 0,5 mL de CHCl3/Metanol (1:1) e 3 

mL de CHCl3/Metanol/H20 (10:10:3) para segunda e terceira centrifugações. O 

sobrenadante obtido contém GIPLs. 

Para extrair o LPG do sedimento resultante foram acrescentados 2,5 mL de ESOAK 

(água/etanol/etiléter/piridina/NH4OH) (15:15:5:1:0,017). Após exposição ao ultrasom e 

centrifugação por 3 vezes a solução contendo LPG foi separada e evaporada utilizando 

nitrogênio gasoso em banho a 45ºC. O material foi ressuspendido em 1 mL de 0,1N 

HAc/0.1N NaCl, sonicado e aplicado em coluna de fenil-sefarose. 

Após aplicação da amostra contendo LPG a coluna hidrofóbica foi lavada de acordo 

com a seguinte seqüência: 1 mL de 0.1 N HAc; 1 mL de H20 (GIPLs); 6 mL de ESOAK. 

As moléculas hidrofóbicas que se ligaram à resina foram eluídas com ESOAK, eluindo 

consequentemente o LPG extraído. 

 As frações contendo LPG foram novamente evaporadas em nitrogênio gasoso e 

banho a 45 ºC, ressuspendidas em 1 mL de água milli-Q, sonicadas por 10 minutos e 

submetidas a filtração estéril. O LPG purificado e esterilizado foi mantido a 4ºC. As 

amostras obtidas foram submetidas à identificação por Dot-blotting com anticorpo 

específico e à dosagem de carboidratos pelo método fenol-ácido sulfúrico (Dubois M. e 

cols., 1956).  

 

Identificação da fração com LPG por Dot-blotting 

Para identificação das frações purificadas de LPG foi utilizada membrana de 

transferência de fluoreto de polivinilideno (PVDF 0,45 µm, Biotrece) umedecida em 

metanol puro e colocada em aparelho de filtração Bio-Dot (Bio-Rad Headquarters, 

Hercules, CA, USA). Foram utilizados 100 µL de cada amostra para sucção por bomba de 

vácuo. Como controle positivo foram utilizados 10 µL de antígeno total de Leishmania na 

concentração de 1mg/mL. A membrana com material retido em sua superfície foi incubada 

em solução de bloqueio (PBS e 0,3% de Tween 20) por 30 min. à temperatura ambiente. 
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Foi feita a incubação com IgG de camundongo anti-LPG que reconhece a porção 

conservada do LPG (CA7AE) (Tolson e cols., 1989) com diluição (1:1000) em PBS/0,05% 

Tween 20 por 18h a 4oC. Após a lavagem por 30 minutos em Salina/0,05% Tween 20 

(Polioxietilenosorbitano monolaurato – Labsynth, Dadema – SP, BR) o material foi 

incubado com anti-IgG de camundongo conjugado com peroxidase na diluição de (1:2500) 

em PBS/0,05% Tween 20 por 2h a temperatura ambiente. Após nova lavagem a reação foi 

revelada com 3,3’-Diaminobenzidina (3,3’,4,4’-tetraaminobiphenil)- DAB (Sigma - Sigma 

Chemical, CO, St Louis, MO, USA), 4-cloro-1-naftol (Sigma - Sigma Chemical, CO, St 

Louis, MO, USA) diluídos em PBS e metanol, adicionando-se H202 30%. Com o 

aparecimento da reatividade, a reação foi interrompida com água. 

 

Dosagem de carboidratos pelo método fenol-ácido sulfúrico (Dubois M. e cols., 1956)  

 Foi construída uma curva padrão de carboidratos (manose/galactose) variando de 0 

à 100µg/mL de carboidrato. As amostras foram diluídas (1:10) em água para dosagem. 

Adicionaram-se 12,5µL de fenol 80% e 1,25 mL de ácido sulfúrico concentrado 

diretamente sobre as amostras e nos tubos contendo os padrões. Após 20 min a reação foi 

medida em leitor de ELISA (Emax - Molecular Devices – Sunnyvale, CA, EUA) com filtro 

de 490nm. Com auxílio do programa SOFTmax foi feito o cálculo para concentração da 

amostra por comparação com a curva de regressão linear montada (concentração x 

densidade ótica). 

 

3.3. Animais experimentais 

 

 Foram utilizados camundongos C57BL/6 com idade média entre cinco e oito 

semanas, provenientes de colônias do Biotério da UFOP ou provenientes do Biotério 

Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os camundongos TRL2-/- 

utilizados nos experimentos foram provenientes do Biotério Central da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Para controle dos animais foi feita RT-PCR para o 

receptor Toll do tipo 2, verificando que as células destes animais não produzem mRNA 

para a proteína, o que confirma o nocaute. Para os experimentos “in vivo” foram utilizadas 

fêmeas de camundongos e para os experimentos “in vitro” os machos. 
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3.4. Experimentos “in vitro” 

 

Obtenção de macrófagos intraperitoneais 

C57BL/6 e TLR2-/- foram inoculados com 2mL de meio tioglicolato 3% no 

peritônio. Após cinco dias, foi feita a lavagem intraperitoneal em meio DMEM (Hyclone – 

Logan, Utah, EUA) acrescido de 1% de soro fetal bovino (Cultilab - Campinas, SP, BR), 

100 unidades/mL penicilina G (Sigma - Sigma Chemical, CO, St Louis, MO, USA), 

100µg/mL streptomicina (Sigma - Sigma Chemical, CO, St Louis, MO, USA), 2mM L-

glutamina (GIBCOBRL- Life Technologies, Grand Island, NY, EUA), 50µM de 2-

mercaptoetanol (Pharmacia Biotech – Uppsala, Suíça) e 25mM de HEPES com pH 7,2 para 

retirada das células. 

 

Cultura de macrófagos intraperitoneais para RT-PCR, citometria e dosagem de 

citocinas 

Para cultura as células do peritônio foram contadas, centrifugadas e a concentração 

ajustada para 106 células/mL em meio DMEM, semelhante ao descrito acima, porém com 

10% de soro fetal bovino. Foram utilizadas placas de petri ou placas de 48 poços de 

poliestireno para aderência dos macrófagos e após 90 minutos em estufa de CO2 a 37°C as 

placas foram lavadas com PBS para retirada de células não aderidas.  

Para os ensaios sem ativação as células de camundongos C57BL/6 foram cultivadas 

em placas de 48 poços em meio de cultura na presença ou ausência de LPG em três 

concentrações 1µg/mL , 10µg/mL e 50µg/mL. Os testes foram feitos em triplicata. Após 

cultivo dos macrófagos intraperitoneais “in vitro” durante 72h, nos ensaios sem ativação, o 

sobrenadante foi armazenado a -20°C e feita a extração de RNA, segundo protocolo a ser 

descrito. 

Para os ensaios de ativação utilizando células de camundongos C57BL/6 e de 

TLR2-/- fez-se a extração dos macrófagos aderidos na placa com imersão em gelo e PBS 

gelado. Após nova contagem das células retiradas e centrifugação, os macrófagos foram 

mantidos em cultura em tubos de polipropileno para não ocorrer aderência. Ao meio de 

cultura foram adicionados 4U/mL de rmIFN-γ (R&D Systems Inc.- Mineapolis, MN, EUA) 
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e 100pg/mL de LPS (lipolissacarídeo obtido de E. coli, Sigma Chemical - CO, St Louis, 

MO, USA), na ausência ou presença de LPG de L. amazonensis ou de L. braziliensis em 

três concentrações 1µg/mL , 5 µg/mL e 10 µg/mL. Foram utilizadas como controle culturas 

sem ativação, com ativação apenas por LPS, apenas por IFN-γ ou com ativação por LPS e 

IFN-γ. Todos os testes foram feitos em duplicata. As células mantidas em cultura por 48h 

foram centrifugadas, o sobrenadante armazenado a -20°C para posterior dosagem de 

citocinas e NO, e as células utilizadas para citometria de fluxo. 

Para todos os ensaios após 24h de cultura, 35µL do sobrenadante de cada teste foi 

coletado, em duplicata, armazenado a -80°C para posterior bioensaio de TNF.  

 

3.5. Experimentos “in vivo” 

 

Separação da forma promastigota metacíclica de cultura de Leishmania braziliensis 

para infecção “in vivo” 

Formas promastigotas de Leishmania braziliensis foram cultivadas durante cinco 

dias em meio Grace Suplementado, descrito acima. As culturas de células foram lavadas 

em PBS estéril por duas vezes, foram ressuspendidas na concentração de 1-2,5 x 108/mL 

em DMEM e adicionado 2mL de PBS/ficcol 10% (Ficoll 400, Sigma - Sigma Chemical, 

CO, St Louis, MO, USA) a cada 2mL de cultura para formação de gradiente. Após 

centrifugação de 1070xg/25ºC/15min o sobrenadante contendo as formas metacíclicas foi 

utilizado para infecção em camundongos  C57BL/6 e o precipitado, contendo promastigotas 

morta e formas procíclicas, descartado (Spath & Beverley, 2001).  

 Foi feita infecção intradérmica em 4 animais por grupo com 1x105 formas 

metacíclicas de L. braziliensis na orelha esquerda, com ou sem adição de LPG purificado 

de promastigotas de L. amazonensis ou de L. braziliensis. A quantidade de LPG inoculada 

foi igual a quantidade de LPG presente na superfície de 1x105 parasitos de L. major 

reportado por McConville & Bacic (1990). Segundo este trabalho, em 1x106 parasitos de L. 

major são encontrados aproximadamente 0,150µg de LPG, portanto, utilizamos 0,015 µg 

para 1x105 parasitos. 

 Durante 8 semanas foram feitas medidas da lesão, em mm, com auxílio de 

paquímetro digital, fazendo-se a diferença entre a orelha infectada e a não infectada.  
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Processamento, retirada e cultura de células dos órgãos linfóides 

 Na oitava semana de infecção os animais foram sacrificados. Os órgãos linfóides, 

baço e linfonodo drenante, foram retirados e submetidos a processamento para isolamento 

de células. A maceração dos órgãos foi feita em meio DMEM (Hyclone – Logan, Utah, 

EUA) acrescido de 1% de soro fetal bovino (Cultilab - Campinas, SP, BR), 100 

unidades/mL penicilina G (Sigma - Sigma Chemical, CO, St Louis, MO, USA), 100µg/mL 

streptomicina (Sigma - Sigma Chemical, CO, St Louis, MO, USA), 2mM L-glutamina 

(GIBCOBRL- Life Technologies, Grand Island, NY, EUA), 50µM de 2-mercaptoetanol 

(Pharmacia Biotech – Uppsala, Suíça) e 25mM de HEPES com pH 7,2.  

Após maceração as células do baço foram submetidas durante 2 min a solução 

composta por Tris base 17 mM e cloreto de amônio 144mM para lise de hemáceas. Tanto 

para o baço quanto para o linfonodo foi feita contagem de células em azul de tripan, feita 

centrifugação e a concentração acertada para 5x106 células/mL em meio semelhante ao 

descrito acima porém, com 10% de SFB.  

Em placas de cultura de 48 poços foram adicionados 500µL/poço da suspensão de 

células sem ou com estímulo de 50µg/mL de antígeno particulado de L. braziliensis. Após 

24h de cultura o sobrenadante foi coletado para bioensaio de TNF e com 72h de cultura o 

sobrenadante foi coletado para dosagem de outra citocinas. 

Cada baço foi macerado isoladamente e as células colocadas em cultura em 

duplicata. Para os linfonodos fez-se “pool” de dois animais para se obter quantidade de 

células suficiente para cultura em duplicata. 

 

Quantificação de parasitos na lesão 

 Com 8 semanas de infecção as orelhas infectadas dos camundongos C57BL/6 foram 

extraídas e utilizadas para quantificação de parasitos pela técnica de diluição limitante. Os 

dois lóbulos das orelhas retiradas foram separados e colocados em 0,5mL de meio DMEM 

com colagenase tipo II (450pg/mL) durante 1h e meia à 37ºC. Os lóbulos foram 

processados em Grace e centrifugados a 42xg/4ºC/1 min para retirada do sedimento do 

órgão. Após este procedimento, o sobrenadante foi submetido à centrifugação a 

1540xg/4ºC/10 min para separação dos parasitos. O sedimento foi ressuspendido em 0,5ml 
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de meio Grace Suplementado, especificado anteriormente, e distribuído em placas de fundo 

chato de 96 poços. Nos primeiros poços foram adicionados 200µL da suspensão, em 

duplicata, e no restante 160µL de meio Grace Suplementado. Foram feitas diluições 

seriadas (1:5) a partir do primeiro poço, sendo transferido 40 µL de um poço para o outro 

até o 12º poço. As placas de cultura foram mantidas em estufa de 25ºC por 15 dias. 

Observando-se o último poço que continha Leishmania estimava-se o número de parasitos 

presentes na lesão, com 3 parasitos para o primeiro poço, 15 para o segundo, 75 para o 

terceiro e assim sucessivamente. 

 

3.6. Dosagem de citocinas 

 

Elisa (enzime linked imunosorbent assay) 

 Foram dosadas as citocinas IL-12, IFN-γ e IL-10 pelo método de captura 

imunoenzimático com utilização de placas de ELISA de 96 poços. A dosagem de IL-12p40 

e IFN-γ foram feitas com utilização de anticorpos monoclonais produzidos no próprio 

laboratório e como padrão os recombinantes murinos, rmIL-12, rmIFN-γ e rmIL-4 (R&D 

Systems Inc.- Mineapolis, MN, EUA). Já nos ensaios para dosagem de IL-10 utilizou-se o 

kit de ELISA da PeproTech (PeproTech Brasil FUNPEC, Ribeirão Preto, SP, BR).  

 As placas de 96 poços foram cobertas com anticorpo de captura específico para cada 

citocina por 18h a 4°C, bloqueadas com PBS suplementado com 5% de soro fetal bovino 

(SFB) por 30 min em temperatura ambiente. Adicionou-se 100µL de sobrenadante de 

cultura e como padrão foi utilizado padrão recombinante murino para cada citocina dosada. 

Feita uma incubação por 2h em temperatura ambiente e lavagem em solução salina/0.05% 

de Tween 20 por 5 vezes. Após lavagem, adicionou-se o anticorpo secundário diluído em 

PBS/5% SFB e incubou-se por 1h em temperatura ambiente. Após nova lavagem foi feita 

incubação com estreptoavidina-peroxidase durante uma hora. A revelação foi feita com 

ácido 2,2’-bio-azino-3-etilbenzil-tiazol-6-sulfônico (ABTS - Sigma Chemical, CO, St 

Louis, MO, USA) em tampão fosfato/citrato e H2O2. Para interromper a reação adicionou-

se SDS 1% e a medida das absorbâncias foi feita em leitor de ELISA (Emax - Molecular 

Devices – Sunnyvale, CA, EUA) a 405nm. Com o programa SOFTmax foi feito o cálculo 

da concentração da amostra por comparação com a curva de regressão linear montada. 
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Bioensaio de TNF 

 Para dosagem de TNF em sobrenadante de cultura de células coletado após 24h foi 

realizado o bioensaio com linhagem de célula WEHI descrito por Lattime e colaboradores 

(1988). As amostras e o padrão foram diluídos em meio para WEHI contendo RPMI 

(Sigma Chemical, CO, St Louis, MO, USA) com pH 7,2, acrescido de 10% de SFB, 2mM 

de L-glutamina, 100 unidades/mL de penicilina G, 100µg/mL  de sulfato de streptomicina e 

1mL de solução de aminoácidos não essenciais 100X concentrado (890mg/mL de L-

alanina, 1320mg/mL de L-asparagina, 1330mg/mL de ácido aspártico, 1470mg/mL de L-

ácido glutâmico, 750mg/mL de L-glicina, 1150 mg/mL de L-prolina e 1050mg/mL de L-

serina). Como padrão foi utilizado TNF recombinante murino (rmTNF) (R&D Systems 

Inc.- Mineapolis, MN, EUA) na concentração de 9,5 ng/mL. Após realização das diluições 

seriadas do padrão e das amostras em placas de fundo chato estéril de 96 poços, foram 

adicionadas 1x106 células WEHI, tratadas com actinomicina D (Sigma Chemical, CO, St 

Louis, MO, USA). Feita incubação a 37°C / 5% de CO2 por 24h e adição de brometo de 3-

[4,5-dimetiltiazol-2]-2.5-difeniltetrazólio (MTT – Sigma Chemical CO. – St. Louis, MO, 

USA) a 2,5mg/mL como metabólito para detecção de TNF, as placas foram novamente 

incubadas sob as mesmas condições durante 4h, a seguir, adicionou-se SDS 10% (Vetec, 

Rio de Janeiro, RJ, BR) em HCl 0,01M e feita incubação por 16h. A reação foi medida em 

leitor de ELISA (Emax - Molecular Devices – Sunnyvale, CA, EUA) a 570nm. Do mesmo 

modo citado anteriormente utilizou-se o programa SOFTmax. 

 

3.7. Dosagem de óxido nítrico (NO) 

 

 O NO produzido por macrófagos intraperitoneais foi dosado, como nitrito, por meio 

do método de Greiss (Green e cols., 1982). Os sobrenadantes de cultura foram coletados 

após 48h e foram utilizados em cada ensaio 50µL por poço em duplicada de cada teste 

realizado. Como padrão, foram utilizados 50µL de nitrito de sódio 250µM, em duplicata, 

diluído no primeiro poço 1:2 em DMEM e realizadas diluições sucessivas. A reação foi 

feita adicionando-se 100µL de solução de sulfanamida (1% em H3PO4) e dicloreto N-naftil 

etilenodiamina (0,1% em H3PO4) na diluição de (1:1) durante 10minutos a temperatura 
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ambiente. A leitura feita em leitor de ELISA (Emax - Molecular Devices – Sunnyvale, CA, 

EUA) com filtro de 570nm, com auxílio do programa SOFTmax. 

 

3.8. Extração de RNA e realização de RT-PCR de macrófagos intraperitoneais 

 

 Após cultura dos macrófagos por 72h os sobrenadantes foram coletados e guardados 

para dosagens de citocinas e NO. As células aderidas foram lavadas duas vezes com PBS 

estéril e realizada a extração de RNA com utilização do kit de Extração da Promega 

(RNAgents Total RNA Isolation System – Promega - Madison, WI, US). Adicionou-se 

40µL/106 células de Solução Desnaturante e para cada teste foram feitas triplicatas, após a 

solução se tornar viscosa o material foi coletado e o volume correspondente às triplicatas, 

120µL, foram colocados em tubos de fundo cônico e agitados em vórtex. 

Após a lise das células procedeu-se a extração do RNA. Ao material lisado foram 

adicionados 12µL de Acetato de sódio 2M com pH 4,0, misturados e colocados em gelo. 

Adicionou-se também, 120µL da fase inferior da solução de fenol/clorofórmio/álcool 

isoamílico, feita agitação por 10min. e manutenção em gelo por 15min. O material extraído 

foi centrifugado 10000xg/4ºC/20min. e foi removida a fase aquosa, que contém o RNA,  

verificando o volume extraído. Foram adicionados isopropanol com volumes equivalentes 

ao das amostras, feita incubação -20ºC/30min. e centrifugação 10000xg/4ºC/10min. O 

sobrenadante foi removido, ao sedimento adicionou-se 0,5mL de etanol 75% e feita 

centrifugação a 7500xg/4ºC/5min. O material foi submetido à secagem ao ar, ressuspendido 

em água 0,1% DEPC (dietilpirocarbonato) e armazenado a -20ºC para posterior RT-PCR. 

Para síntese e amplificação  do cDNA utilizou-se os reagentes da Invitrogen 

(Invitrogen- Carlsbad, CA, USA). O RNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro e 

utilizados 2µg de RNA tratados com 0,6µL de DNAse para RT-PCR. Ao RNA adicionou-

se 1µL de Oligo(dt) 500 µg/mL, 1µL de Mix dNTP 10mM (2,5mM para cada dNTP), o 

volume completado para 12µL com água DEPC e feito aquecimento da mistura por 5min. à 

65ºC. As amostras foram resfriadas em gelo e feita uma centrifugação breve. Adicionou-se 

4µL de “5X First-Strand Buffer”, 2µL de DTT 0.1M, 1µL de RNaseOUT Inibidor de 

Ribonuclease Recombinante (40u/mL), 1µL de trancriptase reversa (SuperScript II), feita 

incubação por 1h à 42ºC e a inativação da reação aquecendo as amostras a 70ºC por 15min.  
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A partir dos cDNAs obtidos foram feitas reações para detecção do gene HPRT 

constitutivo, como controle positivo, e para detecção da citocina IL-10. Para amplificação 

do cDNA foi preparado o MIX contendo: 1,2µL de tampão TAQ, 0,96µL de dNTP, 1µL de 

cada primer sense e anti-sense para HPRT ou IL-10, 0,04µL de TAQ polimerase e o 

volume completado para 10µL. A cada 2µL de amostra adicionou-se 10µL do MIX e a 

reação feita em Termociclador (Mastercycler Personal- eppendorf – Hamburgo, GE). Como 

controle negativo foi feita reação de PCR para água utilizada no MIX.  

Após realização da reação de PCR as amostras foram aplicadas em gel com 6% de 

acrilamida, tampão TAE, persulfato de amônio e Temed. Além das amostras foram 

aplicados no gel a amostra de água utilizada nas reações e o padrão de peso molecular com 

100pb da LGC (LGC Biotecnologia – Cotia, SP, BR). Após corrida, o gel foi fixado em 

etanol/ácido acético, corado com solução de nitrato de prata e revelado em solução de 

NaOH/formaldeído até o aparecimento das bandas.  

 

3.9. Citometria de Fluxo 

 

 Macrófagos intraperitoneais após 48h de cultura foram lavados, acertada a 

concentração para 5x105 células em 50 µL de PBS/1% de Albumina Bovina do Soro (BSA 

- Sigma Chemical, CO, St Louis, MO, USA) e inativados com 1µg/mL de anti-IgG de rato 

durante 30minutos no gelo. Após este procedimento, as células foram lavadas com PBS, 

novamente acertada a concentração para 5x105 células em 50 µL de PBS/1% de BSA e 

incubadas por 30minutos no gelo com anticorpos específicos fluorescentes (eBioscience - 

San Diego, CA, USA). Cada tratamento foi marcado com os seguintes anticorpos: 

• anti-CD11b de camundongo conjugado com Fluoresceina (FITC), anti-MHC de 

classe II de camundongo conjugado com Aloficocaina (APC) e anti-CD86 de 

camundongo conjugado com r-ficoeritrina (PE). 

• controles de isotipos, respectivamente, anti-IgG2b de camundongo conjugado com 

FITC, anti-IgG2b de camundongo conjugado com APC, anti-IgG2a de camundongo 

conjugado com PE. 

• anti-CD11b de camundongo conjugado com FITC e anti-CCR5 de camundongo 

conjugado com PE. 
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• seus respectivos controles de isotipos; anti-IgG2b de camundongo conjugado com 

FITC e anti-IgG de Hamster conjugado com PE.  

 Após marcação, as células foram novamente lavadas e fixadas em solução de 

cacodilato de sódio: 10g/L de paraformaldeído (Sigma Chemical - CO, St Louis, MO, 

USA), 10,2g/L de cacodilato (Sigma Chemical - CO, St Louis, MO, USA) e 6,63g/L de 

NaCl pH 7,2 para posterior leitura. A leitura foi feita por aparelho de FACS (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA) e analisados com auxílio do programa CellQuest-Pro 

(BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Os gráficos montados foram divididos em 

quadrantes de acordo com a marcação dos controles de isotipo. 

 

Análise Estatística 

 

 As análises estatísticas para os resultados que apresentaram distribuição normal 

foram feitas com teste de médias utilizando Teste t de Student. Para avaliar a porcentagem 

de células positivas nos experimentos de citometria foi utilizado o programa CellQuest e 

através das porcentagens calculadas para cada quadrante foram geradas médias entre os 3 

experimentos e plotadas em gráficos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Inicialmente concentramos nossos esforços na purificação do LPG de superfície de 

L. amazonensis e de L. braziliensis para comparação quantitativa e qualitativa entre as 

moléculas estudadas. Após a purificação dos LPGs provenientes de parasitos no 5o  dia de 

cultura, foi feita a identificação das frações eluídas em coluna de fenil-sefarose utilizando-

se o anticorpo específico CA7AE que reconhece os resídos de manose-galactose presentes 

em LPGs tanto de espécies diferentes quanto de estágios diferentes do parasito. Utilizando 

a técnica de Dot-blotting, segundo metodologia descrita, podemos identificar a presença do 

LPG de membrana extraído e purificado com o aparecimento de reatividade específica.  

 A figura 1 contém todo material proveniente da purificação do LPG de L. 

amazonensis (1o linha) e de L. braziliensis (2o linha). O último poço de cada linha 

correspondem aos controles negativo e positivo, respectivamente. Observamos reatividades 

específicas nas frações contendo LPG tanto de L. amazonensis quanto de L. braziliensis e 

no controle positivo. As demais frações da coluna que não continham LPG não se 

mostraram reativas para o anticorpo verificando que a metodologia de purificação utilizada 

mostrou-se eficiente para as duas espécies de Leishmania testadas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Identificação por Dotblotting das amostras contendo LPG de duas extrações. As 
frações eluídas da coluna de fenil-sefarose foram colocadas no sistema Bio-Dot e sugadas à vácuo, 
ficando aderidas em membrana de PVDF, sendo incubada com anticorpo específico CA7AE anti-
LPG de Leishmania. As circunferências identificam todos os poços onde foram aplicadas as frações 
eluídas na coluna: solução Ác. acético/ NaCl ; solução de Ác. Acético; H2O- água; ESOAK, 
controle negativo (apenas ESOAK sem passar pela coluna) e controle positivo (antígeno total de 
Leishmania). A reatividade mostra a apresença de LPG nas frações. As frações foram obtidas em 
purificações do LPG de L. amazonensis ou do LPG de L. braziliensis. Experimento representativo. 

     Ac.acético     Ac.   H2O  ESOAK  
        NaCl       acético   
 Controle 

negativo 

Controle 
positivo 

 L. amazonensis 

 
 
    L. braziliensis 
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TABELA I - Dosagens médias dos extratos de LPG obtidos para cada espécie de Leishmania. 

 

Dosagens de Carboidratos para cada espécie de Leishmania 

Espécies de Leishmania Quantidade obtida por extração 
1x109 parasitos 

 (µg) 

 

Leishmania braziliensis 

 

Leishmania amazonensis 

 

121,5 

 

215 

 

 Todo material purificado foi identificado com anticorpo específico para LPG e 

aqueles que apresentavam reatividade, exemplificados por frações do ESOAK passadas na 

coluna de purificação, foram submetidos à dosagem de carboidratos pelo método Fenol- 

ácido sulfúrico e o restante das frações descartadas. 

Com base na dosagem de carboidratos, estimamos a quantidade de LPG extraído de 

cada 1x 109 promastigotas. Apesar da metodologia utilizada para quantificação do extrato 

não ser muito precisa observamos um aumento na média da quantidade de LPG obtida nas 

extrações da espécie de L. amazonensis quando comparada às extrações da espécie de L. 

braziliensis (Tabela I). 

Diversidades estruturais e/ou quantitativas na proporção de resídos de 

galactose/manose ou de outros açúcares presentes nos LPGs de L. braziliensis e de L. 

amazonensis podem explicar a diferença encontrada na quantificação dos LPGs. Apesar da 

estrutura do LPG de L. braziliensis já ter sido descrita a de L. amazonensis ainda não foi 

elucidada. Nossos dados colaboram com trabalhos que mostram diversidade na composição 

do “cap” e na proporção ou sequência de açúcares ligados as regiões de resídos de 

Gal(β1,4)Man(α1)-PO4 (Turco & Descoteaux, 1992).  

Turco e colaboradores (1987) e Sacks e colaboradores (1995) descrevem a estrutura 

de unidades repetitivas do LPG de L. donovani composta por resídos de dissacarídeos 

fosforilados de manose/galactose sem substituições de açúcares, sendo que, em L. mexicana 

uma em cada cinco repetições possuem ramificações Glcβ1-3 em galactose (Ilg e cols., 

1992). Já o LPG de L. major possui estrutura mais complexa, de 30 repetições 13% não 

apresentam açúcares inseridos em várias combinações e proporções de β-D-Gal, β-D-Glic e 
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α-D-Ara (McConville e cols., 1990). Mais recentemente, o LPG de L. braziliensis da cepa 

(M2903), utilizada em nosso trabalho, foi descrito por Soares e colaboradores (2005) com 

diferenças estruturais na composição do “cap” e na presença de Glcβ(1,3) inserida nos 

resídos de manose/galactose na proporção de 2:1 do LPG de promastigotas metacíclicas. 

Além disto, outros trabalhos verificam diferenças na expressão de LPG na 

superfície dos parasitos. Muskus e colaboradores (1997) demonstram que em 1010 

promastigotas de L. braziliensis encontram-se 0,1mg de LPG de superfície, nossos  dados  

mostram que em 109 parasitos encontramos aproximadamente 0,121mg de LPG. Neste 

mesmo trabalho os autores descrevem que a expressão de LPG de superfície de L. donovani 

é 10 vezes maior que a encontrada em L. braziliensis. 

Em estudo realizado por Ilg e colaboradores (1992) com a espécie L. mexicana, em 

cada 1011 promastigotas são encontrados de 2-3mg de LPG. Nossos dados de quantificação 

do LPG de L. amazonensis mostram que em cada 109 parasitos obtemos 0,215mg de LPG 

sugerindo maior proximidade aos valores descritos para L. mexicana. Curiosamente, estas 

duas espécies do parasito estão agrupadas no mesmo complexo, mexicana, o que confirma 

a proximidade entre as espécies.  

Diversos trabalhos demonstram que a diversidade do LPG pode ser importante no 

processo de adesão do parasito no intestino médio de seus vetores estabelecendo uma 

interação espécie específica que confere a sobrevivência do parasito e a eficácia da sua 

transmissão ao hospedeiro vertebrado (Sacks e cols., 2000; Sacks, 2001; Pimenta e cols., 

1994). Além disto, a interação das estruturas de superfície do parasito diretamente com as 

células do hospedeiro pode assumir diversos padrões quando há variação estrutural do 

LPG. Estas interações podem modular fatores de resistência e/ou susceptibilidade a 

infecção (Spath e cols., 2003a; Spath e cols., 2000; Spath e cols., 2003b). 

 Estudos em nosso laboratório confirmam a diversidade na infectividade de parasitos 

da espécie de L. braziliensis e de L. amazonensis no modelo murino. Em camundongos 

C57BL/6 observamos que L. amazonensis promove lesões progressivas podendo levar a 

ulceração do tecido infectado, porém L. braziliensis promove lesões que se curam 

espontaneamente (Maioli e cols., 2004). Portanto para elucidar a influência da variabilidade 

do LPG destas espécies de Leishmania na infecção “in vivo” camundongos C57BL/6 foram 

infectados com 1x105 
L. braziliensis na orelha esquerda na presença ou na ausência de LPG 
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de L. braziliensis ou de LPG de L. amazonensis. Durante 8 semanas mediu-se a lesão e fez-

se a diferença entre a orelha infectada e a não infectada. 

Na figura 2 podemos observar a curva de lesão desenvolvida por camundongos 

C57BL/6 verificando que a presença de LPG tanto de L. braziliensis quanto de L. 

amazonensis não altera o perfil de infecção por L. braziliensis, marcado por lesões 

progressivas até a terceira semana e que vão diminuindo até atingir a cura espontânea na 

sétima semana de infecção. 

Alguns trabalhos com Leishmania mutante evidenciam que a presença de glicolípides 

de superfície é essencial para virulência do parasito “in vivo”. Mensa-Wilmot (1999) 

verifica que L. amazonensis (LV78) deficiente na âncora de GPI tem menor virulência em 

hamsters. Späth e colaboradores (2000) colaboram com estes resultados mostrando que L. 

major deficiente em LPG produz lesões menores em camundongos BALB/c que a 

Leishmania não mutada. 
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Figura 2: Curvas de lesão desenvolvidas por camundongos C57BL/6 (B6) infectados na orelha 
esquerda com 105 L. braziliensis (Lb) com ou sem LPG de L. braziliensis (LPG b) ou de L. 

amazonensis (LPG a). Os dados são referentes a um experimento representativo de dois.  Dados 
representam média ± desvio padrão de grupos de 4 animais. 
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Porém, nossos resultados demonstraram que a presença do LPG de L. amazonensis 

ou o excesso de LPG de L. braziliensis em infecções por L. braziliensis não alteram o perfil 

de virulência do parasito.  Nossos resultados demonstram similaridades a outros trabalhos 

da literatura. Em estudo com L. mexicana deficiente na âncora GPI foi observado que esta 

molécula e consequentemente os glicolípides formados a partir de GPI ancorado não são 

essenciais na virulência do parasito tanto em macrófagos “in vitro” quanto em 

camundongos “in vivo” (Hilley e cols., 2000; Ilg, 2000). Novamente nossos dados 

confirmam resultados obtidos em estudos com glicolípides e LPG de L. mexicana. 

Apesar de não observarmos diferenças no perfil de infectividade em camundongos 

na presença de LPG decidimos investigar os níveis de citocinas produzidas por células 

derivadas do linfonodo drenante da lesão e do baço destes camundongos após a oitava 

semana de infecção. Para isto, os animais foram sacrificados, as células provenientes do 

baço e linfonodo de cada camundongo foram processadas e colocadas em cultura 

estimuladas ou não com antígeno particulado de L. braziliensis. O sobrenadante foi 

coletado para dosagem da citocina TNF após 24h de cultura e após 72h para dosagem de 

IL-10 e IFN-γ. 

Quando comparamos a produção de IFN-γ por células estimuladas do baço do grupo 

infectado somente com Leishmania (462 pg/mL ± 287) e dos grupos infectados com 

Leishmania na presença de LPG (4282,30 pg/mL ± 7304,0 e 4373,22 pg/mL ± 5430,05) 

verificamos que não há diferença significativa entre os dados observados. A grande 

variabilidade dos dados fez com que não fosse encontrada diferença estatística na média de 

IFN-γ produzida entre os grupos avaliados (figura 3-A). Também no linfonodo, os valores 

de IFN-γ detectados em sobrenadante de células estimuladas do grupo infectado apenas 

com Leishmania (169,13 pg/mL ± 286,8) não apresentaram diferenças significativas 

quando comparados aos valores apresentados pelos grupos infectados com Leishmania 

mais LPG (253,03 pg/mL ± 166,76 e 287,04 pg/mL ± 311,07) (figura 3-A).  

Apesar de verificarmos que não há diferença significativa nos níveis de IFN-γ 

produzidos por células estimuladas do baço e linfonodo observamos que os níveis de IL-10 

se alteram em infecções na presença do LPG.  
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Na figura 3-B podemos observar que ocorre produção de IL-10 por células 

estimuladas do baço nos grupos infectados com Leishmania + LPG tanto de L. braziliensis 

(49,716 pg/mL ± 63,44) quanto de L. amazonensis (61,1275 pg/mL ± 74,35), porém em 

células estimuladas do linfonodo drenante apenas o grupo infectado com Leishmania + 

LPG de L. amazonensis (38,962 pg/mL ± 7,729) foi capaz de produzir níveis detectáveis da 

citocina.  

Também foram avaliados os níveis de TNF produzidos pelas células provenientes 

dos camundongos infectados, porém não foi detectada a presença da citocina no 

sobrenadante.  

A) 

B) 

Figura 3: Dosagem de IFN-γ e IL-10 em sobrenadantes de cultura de células do baço e do linfonodo 
drenante de camundongos C57BL/6 (B6) infectados durante 8 semanas com 105 L. braziliensis (Lb) 
com ou sem LPG de L. braziliensis (LPG b) ou de L. amazonensis (LPG a). A) Dosagem de IFN-γ de 
células do baço e linfonodo de C57BL/6 após 72h de cultura. B) Dosagem de IL-10 de células do baço 
e linfonodo de C57BL/6 após 72h de cultura. Barras brancas correspondem às células colocadas em 
cultura sem estímulo. Barras pretas correspondem às células colocadas em cultura estimuladas com 
antígeno de L. braziliensis. A dosagem foi feita através da técnica de ELISA. Os dados são referentes a 
um experimento representativo de dois e correspondem às médias entre 4 animais por grupo ± desvio 
padrão. * teste t com p< 0,05.  
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Além disto, foi avaliada a quantidade de parasitos no sítio de infecção através da 

técnica de diluição limitante, descrita anteriormente, não sendo detectada a presença do 

parasito na lesão na oitava semana de infecção. 

Dados da literatura utilizando Leishmania mutada demonstram a importância do 

LPG principalmente no estabelecimento da infecção no hospedeiro mamífero podendo não 

alterar o perfil de lesão em animais infectados. Nossos dados avaliam a influência do LPG 

no curso da infecção por Leishmania e mostram que o excesso da molécula não altera a 

curva de lesão do parasito marcada por produções similares de IFN-γ e alterações nos 

níveis de IL-10 produzidos no momento de cura do parasitismo. 

A semelhança dos níveis da citocina IFN-γ, tanto no baço quanto no linfonodo, 

entre os grupos analisados vem confirmar a similaridade no desenvolvimento das lesões. 

Colaborando novamente com dados que mostram que a presença do LPG não altera a 

infectividade do parasito “in vivo” (Hilley e cols., 2000; Ilg, 2000) e conseqüentemente a 

resposta imune desenvolvida por ele. Estes trabalhos mostram que o LPG de Leishmania 

mexicana não é importante para virulência do parasito, diferentemente do LPG de L. major 

e L. donovani. 

Entretanto a produção de IL-10 nestas células vem demonstrar que o LPG pode agir 

como fator de direcionamento da resposta imune já que está presente em formas 

promastigotas que são responsáveis pela infecção das células hospedeiras logo após o 

repasto sanguíneo do inseto vetor. Trabalhos demonstram que os acontecimentos iniciais 

em uma infecção e o primeiro contato da Leishmania com as células do hospedeiro são 

cruciais para o desenvolvimento de uma resposta imune protetora ou que favoreça a 

persistência do parasito, a ativação deficiente da resposta imune contribui para a 

patogenicidade da infecção em L. amazonensis (Ji e cols., 2003; Jones e cols., 2002; 

Charmoy e cols., 2007), podendo ser o LPG um dos responsáveis por estas respostas. 

Em vista destes resultados avaliamos a influência direta do parasitismo na principal 

célula hospedeira e célula efetora da resposta imune ao protozoário, o macrófago. Parasitos 

do gênero Leishmania parecem estar relacionados a mecanismos de escape que reprimem 

as funções normais do macrófago como célula efetora da resposta imune (Gregory & 

Olivier, 2005a). A fim de avaliar a influencia do LPG de Leishmania no estabelecimento da 

infecção e na ativação de macrófagos intraperitoneais tais células foram retiradas de 
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camundongos C57BL/6 e incubadas “in vitro” com concentrações variadas de LPG 

purificado. Após 24h de cultura o sobrenadante foi coletado para dosagem de TNF e após 

72h coletado para dosagem de NO, foram extraídos RNA das células para detecção da 

citocina IL-10 por RT-PCR. 

Nestes experimentos observamos que macrófagos mesmo em presença de elevadas 

concentrações de LPG purificado, como 50µg/mL, não produziram quantidades de NO e de 

TNF detectáveis pelas técnicas utilizadas (dados verificados em dois experimentos).  

Os extratos celulares submetidos RT-PCR para detecção de IL-10 foram aplicados 

em gel de poliacrilamida e corados em solução de nitrato de prata. Como controle positivo 

da extração foi realizada amplificação do cDNA para o gene constitutivo HPRT, onde 

observamos a presença de bandas em todas as amostras exceto no controle negativo (água) 

(figura 4-A). Porém, não observamos a presença de bandas em nenhuma das amostras 

submetidas à detecção de IL-10 (figura 4-B). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Os mecanismos de ativação do macrófago como célula efetora são marcados por 

uma cascata de reações que culminam com a produção de intermediários reativos de 

oxigênio (ROI), de óxido nítrico (NO) e produção de citocinas relacionadas ao mecanismo 

de ativação da resposta imune ou a mecanismos de regulação (Liew e cols., 1990). Desta 

forma macrófagos são capazes de eliminar o parasito. Este mecanismo pode ser 

desencadeado por diversos fatores, como por exemplo, a produção de citocinas 

Figura 4: Produção de IL-10 por macrófagos intraperitoneais de camundongos C57BL/6 na ausência ou 
presença de LPG de L. braziliensis ou L. amazonensis. P- padrão de pares de bases; H2O- água (controle 
negativo); MO- somente macrófagos; 1µg- macrófagos com 1µg/mL de LPG de L. amazonensis; 10µg- 
macrófagos com 10µg/mL de LPG de L. amazonensis; 50µg - macrófagos com 50µg/mL de LPG de L. 

amazonensis; A) Amostras submetidas à detecção de HPRT (162pb) como controle positivo. B) Amostras 
submetidas à detecção de IL-10 (293pb). Gel de poliacrilamida com coloração pela prata. Experimento 
representativo de dois, com estímulo de LPG de L.braziliensis ou de L. amazonensis. 

                                    + LPG de L. amazonesis 
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inflamatórias tanto por células da imunidade inata quanto por células da imunidade 

adaptativa. 

Nossos dados demonstram que o LPG por si só não foi capaz de ativar o mecanismo 

de eliminação do parasito como produção de NO e de TNF, que também foi demonstrado 

por Piani e colaboradores (1999) com LPG e PPG de Leishmania major. A presença do 

LPG também não foi capaz de promover a produção de IL-10. Apesar de não terem sido 

realizados testes para detecção de LPS nas amostras de LPG purificados, nossos extratos 

revelam certo grau de pureza uma vez que tal contaminação levaria a um aumento da 

produção de TNF e NO. 

 A partir de trabalhos que demonstram o papel de glicolípides em células ativadas 

avaliamos a resposta imune desenvolvida por macrófagos intraperitoneais ativados com 

IFN-γ e LPS em presença de LPG. Macrófagos intraperitoneais foram mantidos em cultura 

com LPS somente, IFN-γ somente, LPS+ IFN-γ ou LPS+ IFN-γ+LPG de L. braziliensis ou 

de L. amazonensis. Após 24h o sobrenadante de cultura foi coletado para dosagem de TNF 

e após 48h para dosagem de IL-10 e NO. 

 Para avaliar a interferência do LPG sobre produção de NO, no processo de ativação 

de macrófagos, plotamos os dados referentes às dosagens mostrando a porcentagem da 

produção de NO em relação ao controle ativado contendo LPS e IFN-γ. Apenas como 

controles internos as dosagens foram feitas em células não ativadas, ativadas apenas com 

LPS ou apenas com IFN-γ.  

 Podemos observar que a produção de NO por células não ativadas assume valores 

que correspondem a aproximadamente 12% da produção de NO por células ativadas. 

Porém, a adição de LPG de L. amazonensis em três concentrações diferentes não modifica 

o perfil de ativação destas células (figura 5- A). Já a adição de LPG de L. braziliensis tende 

a diminuir a produção de NO, sendo observada queda de até 21% da quantidade produzida 

em relação às células ativadas na ausência de LPG, demonstrando uma relação dose 

dependente que assume queda significativa com adição de 10µg/mL de LPG ao sistema.  
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Figura 5: Efeito da adição de LPG sobre a Produção de NO e IL-10 por macrófagos peritoneais ativados. 
Macrófagos intraperitoneais provenientes de camundongos C57BL/6 foram estimulados por 48h com 
100pg/mL de LPS e 4U/mL de IFN-γ (células ativadas) na presença ou ausência das concentrações 
indicadas de LPG de L. amazonensis (quadrado aberto) ou de L. braziliensis (quadrado fechado). O círculo 
aberto corresponde ao controle negativo, célula não ativada. A) Produção de NO. B) Produção de IL-10. 
Dados correspondem à média + erro padrão de três experimentos independentes. * representa diferença 
significativa em relação ao controle positivo p< 0,05 - Teste t de student. 

A 
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Para avaliar a resposta imune desencadeada pela ativação de macrófagos em 

presença do LPG de Leishmania também verificamos a produção de citocinas. Uma curva 

dose resposta foi montada com a porcentagem da produção de IL-10 em relação ao controle 

positivo, células simultaneamente ativadas com LPS e IFN-γ (figura 5- B). 

Como esperado, a presença de IFN-γ diminui em 40% os níveis de IL-10 

produzidos por células não ativadas. No entanto, a presença de LPG, em geral, tende a 

diminuir a produção de IL-10. A adição do LPG purificado de L. braziliensis tende a 

diminuir a porcentagem média de IL-10 produzida, independentemente da concentração de 

LPG, variando entre 59% à 67% do controle. Porém, a adição do LPG de L. amazonensis 

parece ter efeito dose dependente, atingindo, na maior concentração, 27% do controle com 

queda significativa de 73% da produção de IL-10.  

Também foi avaliada a produção da citocina inflamatória TNF, entretanto, não foi 

detectada a presença da citocina nos sobrenadantes de cultura analisados.  

O estabelecimento da infecção e cura do parasitismo no modelo murino descrito 

principalmente em trabalhos com L. major e L. donovani, marcados pela produção de 

citocinas do Tipo 1, parece não ser o perfil desenvolvido para infecções de espécies do 

Novo Mundo. Trabalhos com L. amazonensis revelam mecanismos mais complexos com 

intensa regulação da resposta imune do hospedeiro. 

Curiosamente, observarmos uma queda na produção de NO proveniente de 

macrófagos ativados em presença de LPG de L. braziliensis demonstrando a influência 

direta do LPG desta espécie na eliminação do parasito pela célula hospedeira, o que não 

acontece com a adição de LPG de L. amazonensis. No entanto esta queda na produção de 

NO não é acompanhada por alterações na produção da citocina IL-10 mostrando que a 

citocina não interfere na síntese de NO em macrófagos ativados com IFN-γ, LPS e LPG. 

Porém, observamos que o LPG proveniente de L. amazonensis diminui 

significativamente a produção de IL-10 de maneira dose dependente em macrófagos 

ativados e não altera a produção de NO. Isto mostra que a queda de IL-10 não é suficiente 

para aumentar a produção de NO por esta célula. Este fato pode estar relacionado ao grau 

de ativação da célula levando a ativação máxima da enzima INOs, responsável pela síntese 

de NO, e desta maneira a produção de IL-10 não ser suficiente para ter efeito sobre o 

macrófago. Apesar de vários trabalhos verificarem o papel do LPG como indutor de NO e 
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resposta que elimine o parasitismo (Proudfoot e cols., 1996; Kavoosi e cols., 2006), 

segundo Piani e colaboradores (1999), estruturas glicolipídicas podem atuar de maneira 

oposta em macrófagos devido ao grau de maturação e de ativação destas células podendo 

ativar mecanismos que possibilitam tanto a evasão do parasito quanto sua eliminação. 

Outra especulação sobre estes resultados nos leva ao fato da ativação da enzima 

INOs não ser dependente da ausência de IL-10. Trabalhos mostram que o aumento da 

resposta do Tipo 1 na ausência de IL-10 não induz a cura em infecções por L. amazonensis 

(Jones e cols., 2002), não estando relacionado à ausência de IL-10 a mecanismos como 

produção de NO pela célula hospedeira. 

Além disto, a queda de Il-10 provocada pela presença de LPG de L. amazonensis 

pode revelar que a atuação do IFN-γ é importante para manutenção deste parasito. Qi e 

colaboradores (2004) relataram que macrófagos ativados com IFN-γ facilitam a replicação 

de L. amazonensis mesmo com produção de NO, confirmando os dados obtidos em nosso 

trabalho. O efeito do LPG desta espécie na queda da produção de IL-10 por macrófagos 

ativados facilitaria a presença do parasito mesmo não alterando a produção de NO.  

Por isso, nossos resultados mostram que os LPGs das duas espécies de Leishmania, 

podem ativar mecanismos diferentes em macrófagos intraperitoneais devido tanto ao grau 

de ativação das células quanto à variações estruturais da molécula. Estes dados nos levam a 

assumir que a presença de LPG pode alterar o perfil de ativação de macrófagos 

influenciando na resposta imune desenvolvida por estas células, podendo favorecer o 

processo de cura do parasitismo ou até reduzir mecanismos reguladores da resposta imune. 

Vários trabalhos e nossos dados demonstram que a diversidade da resposta imune 

desencadeada por parasitos do gênero Leishmania pode estar relacionada ao parasito, sendo 

a cura ou persistência do protozoário determinada por um conjunto complexo de fatores 

que não podem ser explicados separadamente. 

O recrutamento de células para o sítio de infecção é essencial para o 

desenvolvimento da resposta imune celular do hospedeiro. Este processo é controlado por 

quimiocinas produzidas por leucócitos e células do tecido. A migração, a composição 

celular e a ativação das células no início da infecção podem definir o curso da doença 

(Teixeira e cols., 2006). 
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Figura 6: Gráficos gerados a partir de macrófagos intraperitoneais de C57BL/6 marcados com anticorpos 
fluorecentes após 48h de cultura estimulados ou não com IFN-γ e LPS na ausência ou presença de 1, 5 ou 
10µg/mL de LPG de L. braziliensis ou L. amazonensis. A, D e G) Plotagem de 10000 células em gráficos de 
tamanho X granulosidade; B, E e H) Plotagem da área demarcada em A, D e G com a marcação de CD11b e 
CD86; C, F e I) Plotagem da área demarcada em A, D e G com a marcação de CD11b e MHC II. A, B e C 
correspondem a macrófagos não ativados (controle negativo). D, E e F correspondem a macrófagos ativados 
com LPS+IFN-γ. G, H e I correspondem a macrófagos ativados com LPS+IFN-γ na presença de LPG de L. 

amazonensis. Os quadrantes foram divididos considerando as marcações de cada controle de isotipo para as 
células. Os dados e gráficos foram gerados em aparelho de FACS e com auxílio do programa CellQuest-BD. 
Os resultados correspondem a um experimento representativo de três.  
 

G) H) I) 
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Figura 7: Gráficos gerados a partir de macrófagos intraperitoneais de C57BL/6 marcados com anticorpos 
fluorecentes após 48h de cultura estimulados ou não com IFN-γ e LPS na ausência ou presença de 1, 5 ou 
10µg/mL de LPG de L. braziliensis ou L. amazonensis. A, C e E) Plotagem de 10000 células em gráficos de 
tamanho X granulosidade. B, D e F) Plotagem da área demarcada em A, C e E com a marcação de CD11b e 
CCR5. A e B correspondem a macrófagos não ativados (controle negativo). C e D correspondem a 
macrófagos ativados com LPS+IFN-γ. E e F correspondem a macrófagos ativados com LPS+IFN-γ na 
presença de LPG de L. amazonensis. Os quadrantes foram divididos considerando as marcações de cada 
controle de isotipo para as células. Os dados e gráficos foram gerados em aparelho de FACS e com auxílio 
do programa CellQuest-BD. Os resultados correspondem a um experimento representativo de três.  
 

B) 

C) 

E) F) 
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Para análise mais detalhada do perfil de ativação, de maturação e receptoers 

necessários a migração de macrófagos em presença do LPG, as células mantidas em cultura 

por 48h foram marcadas com anticorpos fluorescentes que reconhecem moléculas de 

superfície e receptores de quimiocinas envolvidos na resposta imune ao parasito, 

exemplificados na figuras 6 e 7. 

A expressão de CD11b foi utilizada como marcador para macrófagos estando 

presente em 100% das células analisadas. As células marcadas foram lidas (10000 células 

por teste) e analisadas no programa CellQuest. Os dados foram plotados em gráficos de 

tamanho X granulosidade (FSC X SSC) onde foi marcada a população de células a ser 

analisada (R1) (figuras 6 e 7). A partir desta população foram gerados gráficos de 

intensidade de fluorescência de CD11b X demais marcações (MHC II, CD86 ou CCR5) 

(figuras 6- A; D; F e 7-  A; C). Os quadrantes foram marcados de acordo com os controles 

de istipos utilizados para cada marcação. As porcentagens de células duplo-positivas foram 

relacionadas às porcentagens obtidas no controle ativado com LPS e IFN- γ e foram 

plotadas em gráficos em função da concentração de LPG adicionado ao sistema. (figura 8). 

Assim como relatado na literatura observamos que a presença de LPS e IFN-γ 

promove a ativação de macrófagos intraperitoneais aumentando a produção de NO, a 

expressão de MHCII e CD86. Comparando as porcentagens de células duplo-positivas, 

CD11b+MHCII+, verificamos que macrófagos ativados com LPS e IFN-γ apresentam um 

aumento significativo na porcentagem de células positivas em relação às células controle 

(figuras 6- C; F e 8- A). Células não ativadas positivas para MHC II equivalem a 25% da 

porcentagem de células ativadas (figura 8- A). Observamos que algo semelhante ocorre 

quando comparamos a expressão de CD11b+CD86+ (figuras 6- B; E e 8- B). A expressão de 

CD86 apresentada por macrófagos não ativados equivale a 41% do grupo ativado com LPS 

e IFN-γ (figura 8- B). Porém a presença de LPG não é capaz de alterar os perfis de 

expressão tanto de MHC II quanto de CD86 em macrófagos ativados. 
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Figura 8: Efeito da adição de LPG sobre a expressão de MHCII, CD86 e CCR5 por macrófagos peritoneais 
ativados. Macrófagos intraperitoneais provenientes de camundongos C57BL/6 foram estimulados por 48h com 
100pg/mL de LPS e 4U/mL de IFN-γ (controle positivo) na presença ou ausência das concentrações indicadas de 
LPG de L. amazonensis (quadrado aberto) ou de L. braziliensis (quadrado fechado). O círculo aberto 
corresponde ao controle negativo, não ativado. A) porcentagem de células que expressam CD11b e MHC II em 
relação ao controle positivo. B) porcentagem de células que expressam CD11b e CD86 em relação ao controle 
positivo. C) porcentagem de células que expressam CD11b e CCR5 em relação ao controle positivo. A leitura foi 
realizada em aparelho de FACS. Dados correspondem à média ± devio padrão de três experimentos 
independentes. * representa diferença significativa em relação ao controle positivo p< 0,05 – Teste t de student. 
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Além da porcentagem de células que expressam MHC II analisamos a expressão 

deste marcador em células com baixa, média e alta intensidade de expressão. A partir da 

região demarcada (R1) nos gráficos de tamanho x granulosidade (figura 9- A; D; G) foram 

gerados histogramas para marcação com CD11b e região positiva para o marcador (R2) foi 

demarcada (figura 9- B; E; H). As células pertencentes às duas regiões R1 e R2 foram 

plotadas em gráfico de expressão de CD86 x MHC II (figura 9- C; F; I). 

O quadrante positivo para as duas marcações foi dividido em 3 regiões que 

representam a intensidade de expressão do MHC II em células positivas para CD86 (R3- 

baixa expressão de MHC II; R4- média expressão de MHC II; R5- alta expressão de MHC 

II) e a porcentagem de células analisada.  

A figura 9 exemplifica os dados equivalentes a um experimento de três estando 

representado em A, B e C os gráficos de macrófagos não ativados (controle negativo), em 

D, E e F os gráficos de macrófagos ativados (controle positivo) e em G, H e I gráficos que 

representam os grupos ativadas em presença do LPG. A partir das porcentagens de células 

positivas para cada região foram gerados gráficos de porcentagem em relação às células 

ativadas (figura 10). 

Tais dados revelaram aumento da porcentagem de células que expressam MHC II 

após ativação com LPS e IFN-γ, tendo um aumento de aproximadamente 50% na 

porcentagem de células positivas (figura 10). Porém a adição do LPG ao sistema parece não 

modificar o perfil de células ativadas com baixa, média ou alta expressão de MHC II 

(figura 10- A; B; C). 

Para as marcações com CD11b+CCR5+ observamos baixa porcentagem de 

positividade em todas as células analisadas não sendo verificadas diferenças entre o 

controle positivo e o controle negativo (figura 7 e 8- C). Apesar da baixa expressão de 

CCR5 encontrada e a variabilidade dos dados podemos observar que ativação ou a presença 

do LPG não alteraram o perfil de células positivas para o receptor (figura 8 – C). 

Mesmo na avaliação dos perfis de intensidade de expressão de células duplo 

positivas para todas as marcações (CD11b+MHCII+, CD11b+CD86+ e CD11b+CCR5+) não 

revelou diferenças significativas entre os grupos em presença ou ausência de LPG (dados 

não mostrados). A intensidade da expressão de MHC II, CD86 e CCR5 parece não ser 

alterada pela presença do LPG. 
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Figura 9: Gráficos gerados a partir de macrófagos intraperitoneais de C57BL/6 marcados com anticorpos 
fluorecentes após 48h de cultura estimulados ou não com IFN-γ e LPS na ausência ou presença de 1, 5 ou 
10µg/mL de LPG de L. braziliensis ou L. amazonensis. A, D e G) Plotagem de 1000 células em gráficos de 
tamanho X granulosidade; B, E e H) Histograma das células marcadas na área R1 em A, D e G que são 
CD11b+ ; C, F e I) Plotagem da área demarcada em A, D e G + R2 de B, E e H   com a marcação de CD86 e 
MHC II. A, B e C correspondem a macrófagos não ativados (controle negativo). D, E e F correspondem a 
macrófagos ativados com LPS+IFN-γ. G, H e I correspondem a macrófagos ativados com LPS+IFN-γ na 
presença de LPG de L. amazonensis. Os quadrantes foram divididos considerando as marcações de cada 
controle de isotipo para as células. Os dados e gráficos foram gerados em aparelho de FACS e com auxílio 
do programa CellQuest-BD. Os resultados correspondem a um experimento representativo de três.  
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Figura 10: Efeito da adição de LPG sobre a expressão de MHCII em macrófagos peritoneais ativados. 
Macrófagos intraperitoneais provenientes de camundongos C57BL/6 foram estimulados por 48h com 
100pg/mL de LPS e 4U/mL de IFN-γ (controle positivo) na presença ou ausência das concentrações indicadas 
de LPG de L. amazonensis (quadrado aberto) ou de L. braziliensis (quadrado fechado). O círculo aberto 
corresponde ao controle negativo, não ativado. A) porcentagem de células positivas com baixa intensidade de 
MHC II (R3 na figura 11) em relação ao controle positivo.  B) porcentagem de células positivas com média 
intensidade de MHC II (R4 na figura 11) em relação ao controle positivo. C) porcentagem de células positivas 
com alta intensidade de MHC II (R5 na figura 11) em relação ao controle positivo. A leitura foi realizada em 
aparelho de FACS. Dados correspondem à média ± devio padrão de três experimentos independentes. * 
representa diferença significativa em relação ao controle positivo p< 0,05 – Teste t de student. 
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As moléculas de MHC II e CD86 estão envolvidas na ativação e apresentação de 

antígenos que são processos cruciais no desenvolvimento de resposta imune eficaz contra o 

parasito. A apresentação de antígeno via MHC II com co-estimulação de CD86 resulta no 

reconhecimento/ativação de linfócitos T e um aumento da atividade microbicida de 

macrófagos (Gregory & Olivier, 2005b). Apesar disto, MHC II não é essencial para 

eliminação da Leishmania e cura completa do parasitismo (Reiner e cols., 1993). 

A própria presença do parasito muitas vezes induz vias de escape na defesa do 

hospedeiro. Trabalhos mostram que a presença de L donovani inibe a expressão de MHC I 

e II, em contraste, L amazonensis parece não alterar o perfil de expressão destas moléculas 

(Lang e cols., 1994; Reiner e cols., 1987). O efeito do LPG de L. major sobre MHC II e 

CD86 foi descrito por Ponte-Source (2001) em Células de Langerhans de camundongos 

Balb/c, onde o glicolípide não foi capaz de alterar o perfil de expressão, porém diminui a 

capacidade migratória desta célula, do tecido para o linfonodo, com a alteração de 

moléculas de adesão. Nossos dados revelam que a ativação dos macrófagos com LPS e 

IFN-γ foi eficaz, sendo capaz de aumentar a expressão de MHC II e CD86. Porém, não 

observamos modificações significativas quando adicionamos LPG tanto de L. braziliensis 

quanto de L. amazonensis.  

A interação da molécula de CD86 com seu receptor durante apresentação de 

antígenos é de grande importância e ocorre de maneira concomitante à interação de MHC 

II/antígeno ao receptor de células T (TCR) promovendo ativações eficientes da resposta 

imune específica. A deficiência deste processo em células responsáveis pela resposta 

imunológica contribui para patogenicidade em infecções por L. amazonensis (Ji e cols., 

2003). Além disto, CD86 pode interagir com a proteína CTLA-4 promovendo processos de 

anergia em linfócitos T, estando envolvida na regulação da resposta imune. Em Leishmania 

CD86 foi descrita como sendo crucial para diferenciação de células do tipo Th2 em 

camundongos susceptíveis a infecção por L. major (Brown e cols., 1996), propiciando o 

estabelecimento do parasito. 

Sabemos que receptores do tipo CCR5 tem papel fundamental na migração de 

monócitos para o tecido (Teixeira e cols., 2006) estando envolvidos em um mecanismo 

importante para resposta imune ao parasito. Trabalhos mostram que camundongos 
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infectados com L. amazonensis quando comparados a camundongos infectados com L. 

major diminuem, nos primeiros estágios de infecção, a expressão de quimiocinas como 

MIP-2, MIP-1α, CCL5 e receptores como CCR1, CCR2 e CCR5 (Ji e cols., 2003). Porém 

nossos resultados demonstram que o LPG tanto de L. braziliensis quanto de L. amazonensis 

não tem efeito sobre a expressão do receptor CCR5 em macrófagos. Lo e colaboradores 

(1998) descreveu o efeito do LPG de L. donovani em células do endotélio alterando a 

expressão de moléculas de adesão e de migração transendotelial, mas não observou as 

mesmas modificações em macrófagos.  

A ativação de células da imunidade inata pode ocorrer com interações diretas do 

parasito com receptores de superfície destas células ou através de citocinas produzidas por 

células da imunidade adaptativa mais tardiamente ao processo inflamatório. A resposta 

imune inata é crucial para o desenvolvimento de uma resposta específica eficiente, e 

receptores do tipo Toll (TLRs) estão envolvidos na ativação de células dendríticas e 

macrófagos que são as principais células envolvidas na resposta inicial ao patógeno (Akira 

e cols., 2003). 

TLRs são capazes de reconhecer sítios moleculares conservados provenientes de 

microrganismos que são ausentes em vertebrados. A ligação a alguns destes receptores é 

capaz de ativar cascatas que culminam com produção de citocinas inflamatórias necessárias 

para eliminação de parasitos como a Leishmania. Os TLRs podem ser agrupados segundo o 

tipo de molécula que podem reconhecer. Os lípides em geral podem ser reconhecidos por 

TLR 1, 2, 4 e 6. Vários trabalhos mostram que TLR 2 formam heterodímeros com TLR 1 e 

6 e são capazes de reconhecer peptídeoglicanos, lipoproteínas, lipopeptídeos e âncoras de 

glicosilfosfatidilinositol (Akira, 2006). 

Na tentativa de elucidar o papel do LPG de Leishmania amazonensis e sua interação 

com TLR2, avaliamos o perfil de ativação de macrófagos intraperitoneais dee 

camundongos TLR2-/- submetidos à presença de IFN-γ, LPS e LPG purificado da espécie 

de L. amazonensis (figura 11) quanto a produção de NO e IL-10 “in vitro”.  
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Observamos que tais células produzem níveis menores (valores absolutos não 

mostrados nos gráficos) de NO (32,72 M ± 7,75) quando comparadas a células de B6 

ativadas (52,64 M ± 7,01). 

Quando analisamos a porcentagem de produção de NO do controle negativo em 

relação ao controle ativado verificamos que a produção aumenta significativamente (figura 

11). Porém, a presença de LPG de L. amazonensis não modifica o perfil de ativação de 

macrófagos intraperitoneais de camundongos TLR2-/- (figura 11) semelhante ao 

encontrado para camundongos C57BL/6 (figura 5- A). Para as células intraperitoneais 

provenientes de camundongos TLR2-/- não detectamos a presença da citocina IL-10 no 

sobrenadante de cultura com 48h. 

Além das dosagens de NO e IL-10 realizamos dosagens da citocina IL-12 não sendo 

detectada em sobrenadantes de cultura de macrófagos intraperitoneais ativadas tanto de 

C57BL/6 quanto de TLR2-/-. 

Trabalhos relatam que TL4 e TLR2 induzem sinergicamente a produção da citocina 

antinflamatória IL-10 em CDs, além da presença de IFN-γ suprimir a produção de IL-10 

via TLR2 em macrófagos (Hirata e cols., 2008; Hu e cols., 2007; Hu e cols., 2006). 

Figura 11: Efeito da adição de LPG sobre a expressão de NO por macrófagos peritoneais ativados. 
Macrófagos intraperitoneais provenientes de camundongos TLR2-/- foram estimulados por 48h com 
100pg/mL de LPS e 4U/mL de IFN-γ (controle positivo) na presença ou ausência das concentrações 
indicadas de LPG de L. amazonensis  (quadrado aberto). O círculo aberto corresponde ao controle 
negativo, não ativado. As dosagens foram realizadas pelo método de Greiss. Dados correspondem à média 
± devio padrão de três experimentos independentes. * representa diferença significativa em relação ao 
controle positivo p< 0,05 – Teste t de student. 
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Contudo, especulamos que a ausência de TLR2 altera o perfil de produção de IL-10 das 

células a níveis não detectáveis pela metodologia que utilizamos. Isto fez com que não 

fossemos capazes de avaliar a influência destes receptores nas alterações provocadas pelo 

LPG de L . amazonensis em macrófagos ativados. 

Também foram realizadas a análise do perfil de ativação, maturação e migração de 

macrófagos em presença do LPG de células provenientes de camundongos TLR2-/- 

exemplificado nas figuras 12, 13 e 14. Para as células de camundongos TLR2-/- foi 

utilizada mesma metodologia de análise e plotagem dos dados que a utilizada para os 

macrófagos de C57BL/6. 
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Figura 12: Gráficos gerados a partir de macrófagos intraperitoneais de TLR2-/- marcados com anticorpos 
fluorecentes após 48h de cultura estimulados ou não com IFN-γ e LPS na ausência ou presença de 1, 5 ou 
10µg/mL de LPG de L. amazonensis. A, D e G) Plotagem de 1000 células em gráficos de tamanho X 
granulosidade; B, E e H) Plotagem da área demarcada em A, D e G com a marcação de CD11b e CD86; C, F 
e I) Plotagem da área demarcada em A, D e G com a marcação de CD11b e MHC II. A, B e C correspondem 
a macrófagos não ativados (controle negativo). D, E e F correspondem a macrófagos ativados com 
LPS+IFN-γ. G, H e I correspondem a macrófagos ativados com LPS+IFN-γ na presença de LPG de L. 

amazonensis. Os quadrantes foram divididos considerando as marcações de cada controle de isotipo para as 
células. Os dados e gráficos foram gerados em aparelho de FACS e com auxílio do programa CellQuest-BD. 
Os resultados correspondem a um experimento representativo de três.  
 

A) 

G) 

F) E) D) 
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Figura 13: Gráficos gerados a partir de macrófagos intraperitoneais de TLR2-/- marcados com anticorpos 
fluorecentes após 48h de cultura estimulados ou não com IFN-γ e LPS na ausência ou presença de 1, 5 ou 
10µg/mL de LPG de L. amazonensis. A, C e E) Plotagem de 1000 células em gráficos de tamanho X 
granulosidade; B e D) Plotagem da área demarcada em A, C e E com a marcação de CD11b e CCR. A e B 
correspondem a macrófagos não ativados (controle negativo). C e D correspondem a macrófagos ativados 
com LPS+IFN-γ. E e F correspondem a macrófagos ativados com LPS+IFN-γ na presença de LPG de L. 

amazonensis. Os quadrantes foram divididos considerando as marcações de cada controle de isotipo para 
as células. Os dados e gráficos foram gerados em aparelho de FACS e com auxílio do programa 
CellQuest-BD. Os resultados correspondem a um experimento representativo de três.  
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Os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados anteriormente na 

avaliação de células provenientes de C57BL/6. As porcentagens de células duplo-positivas 

para CD11b+MHCII+ apresentam um aumento de 50% em macrófagos ativados com LPS e 

IFN-γ em relação às células controle negativo (figuras 12 e 14-A). Porém, em contraste 

com outros resultados verificamos que a porcentagem de células CD11b+CD86+ não 

apresentou alterações após ativação (figuras 12 e 14-B). Este fato pode esta relacionado a 

ausência de TLR2 e a ativação com LPS. Hirata e colaboradores (2008) descrevem que 

Figura 14: Efeito da adição de LPG sobre a expressão de MHCII, CD86 e CCR5 por macrófagos peritoneais 
ativados. Macrófagos intraperitoneais provenientes de camundongos TLR2-/- foram estimulados por 48h com 
100pg/mL de LPS e 4U/mL de IFN-γ (controle positivo) na presença ou ausência das concentrações indicadas 
de LPG de L. amazonensis (quadrado aberto). O círculo aberto corresponde ao controle negativo, não ativado. 
A) porcentagem de células que expressam CD11b e MHC II em relação ao controle positivo. B) porcentagem 
de células que expressam CD11b e CD86 em relação ao controle positivo. C) porcentagem de células que 
expressam CD11b e CCR5 em relação ao controle positivo. A leitura foi realizada em aparelho de FACS. 
Dados correspondem à média ± devio padrão de três experimentos independentes. * representa diferença 
significativa em relação ao controle positivo p< 0,05 – Teste t de student. 
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ligantes de TLR2 induzem o aumento de expressão de CD86 em células dendríticas. 

Verificamos que a ativação promovida por LPS e IFN-γ n ausência de TLR2 não 

ocorre de maneira eficaz demonstrando a importância deste receptor para a resposta imune 

a ser desenvolvida. 

Apesar destes resultados o LPG de L. amazonensis não foi capaz de alterar os perfis 

de expressão tanto de MHC II quanto de CD86 na superfície de macrófagos ativados assim 

como em camundongos C57BL/6. 

Para as marcações com CD11b+CCR5+ (figuras 13 e 14- C) observamos baixa 

porcentagem de positividade em todas as células analisadas e alta variabilidade dos dados 

não sendo verificadas diferenças entre o controle positivo e o controle negativo. Assim 

como nos dados anteriores a presença do LPG não altera o perfil de células positivas para o 

receptor (figura 14- C). 

Diversos trabalhos vêm mostrando o papel de TLR2 na interação do LPG de 

Leishmania com células da imunidade inata. A interação de TLR2 com LPG foi descrita 

como ativadora do fator transcricional NF-κB promovendo a síntese de citocinas 

inflamatórias que estão diretamente relacionadas a eliminação do parasito. Além disto, 

células provenientes de camundongos C57BL/6 têm como principal via de reconhecimento 

de LPG e GIPLs em L. major a interação de TLR2 e a molécula adaptadora MyD88, 

porém, tal ativação não ocorre via TLR4 (de Veer e cols., 2003). Becker e colaboradores 

(2003) mostraram que LPG de Leishmania major interage com TLR2 em células NK e 

pode ser um importante ativador da resposta imune ao parasito aumentando a produção de 

IFN-γ, TNF e a transcrição de genes relacionados ao NF-κB. No entanto, alguns 

glicolípides parecem não estar relacionados a ativação via TLR2. Em trabalho recente PPG 

de amastigota em L. pifanoi induz produção de citocinas inflamatórias via TLR4 (Whitaker 

e cols., 2008). Por isso, estudos que avaliam a interação do LPG com TLRs são espécie 

específicos, assim como, a estrutura destes glicolípides. 

Todas as funções atribuídas ao LPG fazem da molécula um importante objeto de 

estudo para compreensão da modulação da resposta imune celular. Nossos resultados 

confirmam que o LPG de Leishmania por ser uma molécula estruturalmente variável pode 

induzir diferentes respostas imunes em camundongos, bem como diferentes interações 

parasito-hospedeiro que podem levar ao esclarecimento de aspectos ligados a patologia da 
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doença e suas manifestações clínicas. Porém a cura ou persistência do protozoário são 

determinadas por um conjunto complexo de fatores que envolvem diversas interações e 

características que não podem ser atribuídas a uma única molécula. Além disso, a resposta 

imune é determinada não só por estas interações, mas também pela genética e estado 

nutricional do hospedeiro. 

Apesar da grande variação demonstrada, acreditamos que nossos dados nos 

permitem auxiliar no entendimento do curso da infecção e nos padrões determinados pela 

presença do LPG em parasitos de espécies de Leishmania importantes para a região em que 

vivemos. 
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5. CONCLUSÕES 
 
 As moléculas de LPGs presentes na superfície das espécies de L. braziliensis e L. 

amazonensis apresentaram diversidades estruturais e/ou quantitativas na proporção de 

resídos de galactose/manose ou de outros açúcares presentes que podem evidenciar a 

variabilidade estrutural ou a variabilidade na expressão do LPG de superfície.  

 Os LPGs das duas espécies de Leishmania estudadas quando administrados em 

conjunto com os parasitos de L. braziliensis durante a infecção em camundongos C57BL/6 

não foram capazes de alterar o perfil de lesão provocado pelo protozoário. No entanto 

células do baço e linfonodo de camundongos infectados com L. baziliensis e LPG 

produzem níveis detectáveis da citocina IL-10 relacionada aos mecanismos de regulação da 

resposta imune. 

 Os LPGs purificados não foram capazes de ativar macrófagos intraperitoneais, 

porém, quando adicionados a cultura juntamente com LPS e IFN-γ foram capazes de alterar 

o perfil de ativação. O LPG de L. braziliensis pode induzir a queda da produção de NO por 

macrófagos ativados de maneira dose dependente. No entanto, apesar do LPG de L. 

amazonensis não ser capaz de alterar a produção de NO pode diminuir a produção de IL-10 

por estas células. Isto demonstra que o LPG de L. braziliensis possui efeito direto sobre a 

eliminação do parasito, o que parece não ocorrer em presença do LPG de L. amazonensis. 

Porém os LPGs estudados não foram capazes de modificar o perfil de expressão de 

moléculas relacionadas a apresentação, ativação e migração celular expressas na superfície 

de macrófagos como MHC II, CD86 e CCR5. 

 Através de nossos resultados não podemos concluir que TLR2 está envolvido nas 

alterações imunológicas provocadas pela presença do LPG de L. amazonensis em 

macrófagos intraperitoneais ativados devido a deficiência do camundongo mutado na 

produção de IL-10. 

 Entretanto podemos evidenciar que a presença do LPG tanto de L. braziliensis 

quanto de L. amazonensis durante a ativação de macrófagos peritoneais de C57BL/6 podem 

direcionar a resposta imune do parasito, sendo capaz de atuar em diferentes mecanismos na 

ativação da célula devido a variabilidade da molécula. 
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