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RESUMO 

 

GALUPPO, M. K. Análise da atividade de CD100 na modulação da ativação de macrófagos 

e sua infectividade por Leishmania (Leishmania) amazonensis. 2012. 87 f. Dissertação 

(Mestrado em Parasitologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012. 

A leishmaniose é causada por protozoários tripanosomatídeos do gênero Leishmania que 

infectam preferencialmente macrófagos. A doença pode se apresentar nas formas cutânea, 

mucocutânea e visceral, e 350 milhões pessoas no mundo estão em área de risco de infecção. 

Diversos fatores influenciam a forma e a severidade da doença, sendo a espécie de Leishmania e 

a resposta imune do hospedeiro os principais deles. Estudos baseados em modelos de animais 

infectados suscetíveis e resistentes a Leishmania mostram como o sistema imune de hospedeiros 

com diferentes perfis afeta a sobrevida do parasita. Considerando a importância do perfil do 

macrófago na infecção por Leishmania e o potencial papel de CD100 na modulação da ativação 

do macrófago, postulamos que essa molécula pode afetar a infectividade dessa célula por este 

parasita. CD100 reduz a migração e expressão de citocinas inflamatórias em monócitos humanos 

e células dendríticas e é induzida em macrófagos por estímulos inflamatórios. A partir dessas 

informações, nossos objetivos são analisar e comparar a expressão de CD100 em diferentes tipos 

de macrófagos de camundongos BALB/c e C57BL/6 e os efeitos dessa molécula em termos de 

ativação e infecção com L. amazonensis. Avaliamos a expressão de CD100 em macrófagos 

peritoneais residentes das duas linhagens de camundongos e os resultados sugerem que 

macrófagos de camundongos BALB/c expressam mais CD100 do que macrófagos de 

camundongos C57BL/6. Mostramos ainda que tanto macrófagos de BALB/c quanto de C57BL/6 

diminuem a expressão de CD100 ao longo da infecção com formas promastigotas de L. 

amazonensis. Realizamos também experimentos para avaliar a modulação do CD100 solúvel 

(sCD100) sobre a infecção de macrófagos das duas linhagens. Os resultados mostraram que 

macrófagos de camundongos BALB/c pré-tratados com sCD100 durante 24 horas antes da 

infecção tem maior índice de infecção no tempo de 4 horas de incubação e macrófagos em 

contato com o sCD100 antes, durante e após a infecção tem aumento no índice nos períodos de 4 

e 24 horas de incubação. Em macrófagos de camundongo C57BL/6 pré-tratados durante 24 horas 

com sCD100 ou mantidos com sCD100 durante o período de infecção o índice aumenta em 4 

horas de incubação. Quando os macrófagos permanecem durante todo o tempo em contato com 

sCD100 o índice de infecção aumenta nos períodos de 4 e 24 horas de incubação. Pode-se 

concluir, portanto, que CD100 é expresso por diferentes tipos de macrófagos, que pode estar 

relacionado com a modulação da infecção por Leishmania, e que a infecção reduz a expressão 

dessa molécula pelo macrófago. 

 

Palavra- chave: Leishmania amazonensis. Sema/4D. CD100. Macrófago. 

 



19 

 

 

ABTRACT 

 

GALUPPO, M. K. Analysis of CD100 modulation of macrophage activation and infectivity 

by Leishmania (Leishmania) amazonensis. 2012. 87 p. Masters thesis (Parasithology) - Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Leishmaniasis is caused by trypanosomatids of the genus Leishmania, which infect mainly 

macrophages. The disease can have cutaneous, mucocutaneous and visceral forms, and over 350 

million people worldwide live at risk areas. The main factors that influence form and severity of 

the disease are the species of Leishmania and the host immune response. Studies based on 

infected animal models susceptible and resistant to Leishmania show how the immune system of 

hosts with different profiles affects the survival of the parasite. Considering the importance of 

macrophages in Leishmania´s infection and the potential role of CD100 in the modulation of 

macrophage activation, we postulated that this molecule may affect macrophage infectivity. 

CD100 is known to reduce migration and expression of inflammatory cytokines in human 

monocytes and dendritic cells, and is induced in macrophages by inflammatory stimuli. Based on 

these informations, our objectives are to analyze and compare the expression of CD100 on 

different types of macrophages from BALB/c and C57BL/6 mice lineages and the effects of this 

molecule in terms of macrophage activation and infectivity by L. amazonensis. We analyzed the 

expression of CD100 in resident peritoneal macrophages from both strains of mice and the results 

suggest that macrophages from BALB/c mice express more CD100 than macrophages from 

C57BL/6 animals. We have also shown that macrophages from both BALB/c and C57BL/6 mice 

decrease the expression of CD100 along the infection with Leishmania amazonensis 

promastigotes. Experiments were also performed to analyze the modulation of soluble CD100 

(sCD100) over infection of macrophages from both strains. The results show that macrophages 

from BALB/c mice pre-treated for 24 hours with sCD100 have augmented infection rates in of 4 

hours of incubation. When macrophages remained in contact with the sCD100 before, during and 

after infection, rates increase after 4 and 24 hours of infection. In macrophages from C57BL/6 

mice pre-treated for 24 hours with sCD100 and incubated with sCD100 during the infection rates 

augment in 4 hours of incubation. When macrophages remained in contact with sCD100 

throughout the infection, rates increase after 4 and 24 hours of infection. We can therefore 

conclude that CD100 is expressed by different macrophage types, that it may be related to 

modulation of Leishmania´s infection and that the infection itself reduces CD100 expression in 

macrophages. 

 

Key words: Leishmania amazonensis. Sema/4D. CD100. Macrophage. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Epidemiologia da leishmaniose 

As leishmanioses são causadas por protozoários tripanosomatídeos do gênero Leishmania, 

parasitos intracelulares obrigatórios das células do sistema fagocítico mononuclear. O parasita 

tem uma forma flagelada (promastigota) encontrada no tubo digestivo do inseto vetor e outra 

desprovida de flagelo externo (amastigota) nas células dos vertebrados. Dependendo da espécie 

do parasita e de determinantes de susceptibilidade dos hospedeiros, as infecções apresentam-se 

sob diferentes formas clínicas: forma tegumentar (cutânea e mucosa) ou visceral (LAINSON e 

SHAW, 1978, GLEW et al., 1988, GRIMALDI e TESH, 1993). 

 Por seu considerável impacto sobre a saúde mundial, as leishmanioses estão entre as dez 

endemias prioritárias da Organização Mundial da Saúde - OMS. Estima-se que a prevalência no 

mundo seja de 12 milhões de pessoas infectadas e que cerca de 350 milhões estejam sob risco de 

adquirir a doença. Sua distribuição abrange a África, as Américas, a Ásia e o sul da Europa. A 

incidência anual mundial de leishmaniose tegumentar é de 1,5 a 2,0 milhões, sendo que 90% dos 

casos de leishmaniose mucosa ocorrem na Bolívia, Brasil e Peru e 80% dos casos de 

leishmaniose cutânea ocorrem no Afeganistão, Brasil, Irã, Peru, Arábia Saudita e Síria. A 

estimativa da incidência anual mundial de leishmaniose visceral é de 500.000 casos, sendo que 

90% deles ocorrem em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão (WHO, 2007, DESJEUX, 

2004). 

No Brasil observa-se um aumento do número de casos de leishmaniose nos últimos anos, 

acompanhado por sua expansão geográfica. As principais espécies de Leishmania responsáveis 

pela leishmaniose tegumentar no país são: Leishmania (Viannia) braziliensis, a mais comum e 

mais frequentemente associada à forma clínica mucosa, Leishmania (Leishmania) amazonensis, 

dispersa pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país, responsável por 

manifestações localizadas e difusas anérgicas da leishmaniose cutânea, e Leishmania (Viannia) 

guyanensis, responsável por causar predominantemente lesões ulceradas cutâneas, com 

ocorrência nas regiões norte e nordeste do país. Leishmania (Leishmania) chagasi é a espécie 

responsável pela leishmaniose visceral, que quando não tratada pode evoluir para a forma grave 

da doença, debilitando e incapacitando pacientes até a morte (Atlas de leishmaniose tegumentar 

americana, Ministério da Saúde, 2006). 
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1.2  O sistema imune e a infecção por Leishmania 

 Como já mencionado, a resposta imune do hospedeiro é um fator extremamente 

importante no curso da leishmaniose. De fato, uma mesma espécie do parasita pode causar 

formas diferentes da doença, como pode ser observado para L. braziliensis (formas cutânea e 

mucocutânea) e L. amazonensis (forma cutânea e cutânea difusa). No primeiro caso, a doença 

mucocutânea pode evoluir a partir da doença cutânea não tratada. Já no caso da doença difusa, a 

manifestação tem relação com defeitos no sistema imune do indivíduo infectado (IVES et al., 

2011).  

 O principal paradigma sobre a regulação da reposta imune nas infecções por Leishmania 

resultou da análise do padrão de citocinas produzido por clones de células T CD4 murinas. Em 

modelos murinos a resposta imune de animais resistentes versus suscetíveis a Leishmania major 

parece ser regulada pelas subpopulações de células T Th1 e Th2, respectivamente (MOSMANN 

et al., 1986). Células Th1 produzem principalmente interleucina 2 (IL-2) e interferon  (IFN- ) e 

aumentam a imunidade mediada por células (CHER e MOSMANN, 1987), pois IFN-  ativa o 

macrófago e IL-2 estimula o crescimento de células T antígeno-específicas, resultando em doença 

mais branda ou cura. Células Th2 produzem IL-4, IL-5 e IL-10 e aumentam a resposta humoral 

(STEVENS et al., 1988): IL-4 estimula a produção de IgE e tanto IL-4 quanto IL-10 estimulam 

células B e inibem ativação clássica de macrófagos (SIELING e MODLIN, 1994). O modelo 

experimental de leishmaniose mais utilizado é o da infecção por L. major, espécie do Velho 

Mundo associada à forma cutânea de leishmaniose humana. Nesse sistema, linhagens isogênicas 

como C57BL/6 e C3H são resistentes à infecção por montarem uma resposta imune Th1 

protetora contra o parasita, diferentemente de BALB/c, que é susceptível e forma uma resposta 

imune do tipo Th2 (JI et al., 2002).  

 Para L. amazonensis, a segunda espécie de Leishmania mais comum no Brasil, a 

dicotomia da resposta de camundongos suscetíveis e resistentes não é tão evidente quanto para L. 

major (AFONSO e SCOTT, 1993), e os mecanismos que determinam maior sucesso no combate 

à infecção não estão completamente esclarecidos (SEREZANI et al., 2006). De fato, a maioria 

das linhagens de camundongo é suscetível a esse parasita, desenvolvendo lesões. A infecção 

normalmente não evolui para cura nas linhagens resistentes a L. major como C57BL/6 e C3H 

(JONES et al., 2000). Esses animais, quando infectados, não apresentam uma resposta típica Th2, 

pois produzem IL-4 e IFN- , e a neutralização de IL-4 não resolve a doença. No entanto, há 
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ausência de uma resposta Th1 devido à redução do receptor de IL-12 funcional nas células T 

CD4 (JONES et al., 2000). Do mesmo modo, camundongos BALB/c infectados com L. 

amazonensis não apresentam uma resposta imune polarizada, mas sim mista, com células Th1 e 

Th2 e citocinas IL-4 e IFN-  (JI et al., 2002). Ainda assim, essa linhagem de camundongo é mais 

suscetível do que C57BL/6.  

Os macrófagos desempenham um papel muito importante na resposta inicial às infecções, 

mesmo antes da ativação dos mecanismos mediados por células T e B. As células T podem 

responder à infecção liberando citocinas que ativam os macrófagos para destruir parasitos 

intracelulares e células tumorais. Um exemplo é o aumento da destruição de L. enriettii por 

macrófagos de camundongos C57BL/6 estimulados com citocinas de linfócitos quando 

comparados com macrófagos cultivados sem estímulo (GORDON, 2001). Além de seu papel 

como célula do sistema imune, os macrófagos são as principais células infectadas por Leishmania 

(INIESTA et al., 2002, INIESTA et al., 2005) e seu perfil de ativação é decisivo para a resolução 

ou não da infecção por esse parasita. A heterogeneidade dos macrófagos deriva dos efeitos 

distintos de citocinas tipo Th1 e Th2 na diferenciação de monócitos/ macrófagos. Os perfis 

predominantemente Th1 e Th2 dos camundongos C57BL/6 e BALB/c estão associados aos perfis 

“extremos” de macrófagos M1 e M2. Os macrófagos M1 (C57BL/6) após estímulo com LPS 

(lipopolissacarídeo) são ativados para produzirem NO a partir de arginina, o que controla a 

proliferação de parasitas intracelulares como Leishmania major. Os macrófagos M2 (BALB/c, 

DBA/2) após o mesmo estímulo aumentam metabolismo de arginina para ornitina, produzindo 

poliaminas e promovendo proliferação dos parasitas (MILLS et al., 2000). A diferenciação de 

macrófagos nos perfis M1 e M2, ou ativados clássicos e alternativos, respectivamente, pode ser 

feita com estímulos de diferentes citocinas (GORDON, 2003). INF-  caracteristicamente aumenta 

as atividades pró-inflamatória e antimicrobiana (ativação clássica), aumentando a produção de 

TNFα, o “burst” respiratório e a expressão de MHC de classe II. IL10 neutraliza eficientemente 

essas propriedades (desativação), enquanto que IL4 e IL13 aumentam a expressão de MHC de 

classe II e do receptor de manose (MR), levando à chamada “ativação alternativa”. De um modo 

geral, quando “classicamente ativados” os macrófagos medeiam à imunidade celular, e quando 

“alternativamente ativados” podem promover a imunidade humoral, incluindo processos de 

reparação (GORDON, 2001). 
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Linfócitos e macrófagos estabelecem uma série de interações importantes. Além da 

interação entre linfócitos T e macrófagos já descrita, os anticorpos liberados pelos linfócitos B 

permitem que os macrófagos reconheçam com maior eficácia os patógenos (GORDON, 2001). 

1.3 CD100/Sema4D 

CD100 ou Sema4D é uma molécula que pertence à classe quatro das semaforinas. As 

semaforinas são proteínas solúveis ou ligadas à membrana sendo inicialmente identificadas como 

moléculas de quimiorrepulsão no desenvolvimento neuronal, desempenhando um papel crucial na 

orientação dos axônios (SUZUKI et al., 2003, MIZUI et al., 2009, CH'NG e KUMANOGOH, 

2010). Existem oito classes de semaforinas. As classes I e II foram encontradas em invertebrados, 

as classes III a VII em vertebrados e a classe VIII compreende proteínas virais. Até o momento 

mais de vinte tipos de semaforinas já foram identificadas e sabe-se que elas exercem efeitos 

repulsivos, atrativos ou bifuncionais, dependendo do contexto biológico em que se encontram 

(MIZUI et al., 2009). 

Além de estarem envolvidas no sistema nervoso, as semaforinas tem importantes papéis 

em outros processos biológicos como morfogênese cardíaca (TOYOFUKU e KIKUTANI, 2007), 

crescimento vascular (TOYOFUKU et al., 2007, GERETTI et al., 2008), crescimento invasivo de 

células epiteliais (GIORDANO et al., 2002), progressão de tumor (BIELENBERG e 

KLAGSBRUN, 2007) e regulação imune (KIKUTANI e KUMANOGOH, 2003, SUZUKI et al., 

2008, MIZUI et al., 2009).  

A Sema4D ou CD100 possui uma seqüência de sinal amino-terminal seguida de um 

domínio Sema, um domínio Ig-like, um trecho rico em lisina, uma região transmembrana 

hidrofóbica e uma cauda citoplasmática (KUMANOGOH e KIKUTANI, 2001). Ela foi a 

primeira semaforina caracterizada no sistema imunológico (BOUGERET et al., 1992, MIZUI et 

al., 2009, CH'NG e KUMANOGOH, 2010), e mais recentemente estudos mostraram que 

Sema3A (DELAIRE et al., 2001), Sema4A (SMITH et al., 2011), e Sema7A (KUMANOGOH e 

KIKUTANI, 2001) também são expressas em células imunes.  

1.4 CD100, seus receptores e o sistema imune 

A proteína CD100 é expressa por diferentes tipos de células. Foi inicialmente identificada 

em linfócitos T ativados (BOUGERET et al., 1992) e posteriormente em outros tipos celulares, 
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tanto humanos quanto murinos. CD100 pode ser encontrada como uma proteína de 150 kDa 

ligada à membrana ou como uma molécula solúvel de 120 kDa (sCD100), originada por uma 

clivagem proteolítica (ELHABAZI et al., 2001, BASILE et al., 2007, ZHU et al., 2007). 

 Muitos trabalhos têm estudado o papel de CD100 no sistema nervoso (MOREAU-

FAUVARQUE et al., 2003, YAMAGUCHI et al., 2011), em crescimento e angiogênese tumorais 

(BASILE et al., 2006, SIERRA et al., 2008, CH'NG e KUMANOGOH, 2010, GABROVSKA et 

al., 2011, SOONG et al., 2011, YANG et al., 2011) e em osteogênese.  No sistema nervoso 

central foi demonstrado que CD100, em cérebro embrionário de camundongos, induz um colapso 

dos cones de crescimento de axônios (FURUYAMA et al., 1996, SWIERCZ et al., 2002), em 

cérebro pós-natal inibe o desenvolvimento de oligodendrócitos (YAMAGUCHI et al., 2011) e em 

adultos é expresso por oligodendrócitos e mielina e após uma lesão no SNC inibe a regeneração 

axonal (MOREAU-FAUVARQUE et al., 2003). Em relação à osteogênese, observou-se que 

CD100 expresso pelos osteoclastos ao se ligar em seu receptor plexina B1 em osteoblastos inibe a 

formação óssea pela supressão dos sinais do fator similar a insulina (insulin-like growth factor-1, 

IGF-1) e pela modulação da motilidade dos osteoblastos. De fato, camundongos CD100 e plexina 

B1 negativos mostraram um fenótipo de osteosclerose devido ao aumento da formação óssea 

(NEGISHI-KOGA et al., 2011). Em tumores, CD100 tem efeito de supressão da proliferação de 

melanoma (SOONG et al., 2011). CD100 expresso em queratinócitos ao se associar a seu 

receptor Plexina B1 expresso por melanócitos, promove a sobrevivência e proliferação dos 

melanócitos humanos na pele (SOONG et al., 2011). Em resposta a irradiação UV melanócitos 

diminuem a expressão de Plexina B1. Isso resulta em uma maior atividade do receptor c-Met, 

ativado pelo fator de crescimento de hepatócitos (HGF) produzido por queratinócitos e 

fibroblastos, e perda da expressão de E-caderina, promovendo a migração de melanócitos e, 

potencialmente, a transformação em melanoma (SOONG et al., 2011). Em câncer de pâncreas foi 

demonstrado que CD100 expresso por linfócitos infiltrantes no tumor pode potencializar a 

capacidade de invasão e de metástase das células tumorais através da interação plexina B1 e 

CD100 (KATO et al., 2011).  

 Zhu e colaboradores (2007) mostraram que CD100 também é expressa em plaquetas, 

apresentando dois efeitos na resposta à lesão vascular. Quando a ativação plaquetária começa, 

CD100 na superfície das plaquetas é capaz de interagir diretamente com o receptor CD72 nas 

plaquetas vizinhas, promovendo a formação de trombos sobre o colágeno exposto. Em um 
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segundo momento, o sCD100 liberado das plaquetas pode contribuir para a cicatrização de 

feridas através de seus efeitos nas células endoteliais, favorecendo a recuperação da monocamada 

endotelial e promovendo o crescimento de novos vasos (ZHU et al., 2007).  

 No sistema hematopoiético CD100 é expresso pela maioria das células (B, T, células NK 

e células mielóides) com exceção das células-tronco precoces e eritrócitos, e geralmente aumenta 

após a ativação (ELHABAZI et al., 2003).  

O papel de CD100 no sistema imune tem sido mostrado em diversos trabalhos (HALL et 

al., 1996, PAN et al., 1999, KUMANOGOH et al., 2000, SHI et al., 2000, DELAIRE et al., 2001, 

KUMANOGOH et al., 2002, ELHABAZI et al., 2003, CHABBERT-DE PONNAT et al., 2005). 

Em camundongos sCD100 melhora a resposta proliferativa e a diferenciação de células B 

estimuladas com anticorpo monoclonal anti-CD40 e IL-4, e a adição de células CHO 

transfectadas com CD100 a essas células B estimuladas aumenta significativamente a produção 

de IgG1. Esses resultados indicam que CD100 tem efeito sinérgico sobre a sinalização de CD40 

em células B (KUMANOGOH et al., 2000), e por isso respostas de células B a estímulos de 

CD40 ou LPS e resposta de anticorpos T dependentes foram prejudicadas em camundongos 

CD100 negativos (SHI et al., 2000).  

 A sinalização célula-célula de semaforinas através da interação com os receptores é 

importante para a homeostase e morfogênese de muitos tecidos e é amplamente estudada por seu 

papel na conectividade neural, migração de células de câncer e resposta imune (JANSSEN et al., 

2010). Diversos trabalhos estudaram os efeitos de CD100 associado a receptores específicos para 

essa molécula. Uma análise da expressão de proteínas conhecidas como receptores potenciais de 

CD100 mostrou que, em camundongos, CD72 é um importante receptor de CD100 expresso em 

células epiteliais brônquicas, macrófagos alveolares, células B, DCs, fibroblastos e basófilos 

(MIZUI et al., 2009, SMITH et al., 2011). CD72 contêm motivos denominados tyrosine inibitory 

motifs (ITIMs) em sua região citoplasmática, e a proteína tyrosine phosphatase 1 (SHP-1) que 

está associada aos ITIMs regula negativamente a resposta imune (KUMANOGOH e KIKUTANI, 

2001) e a homeostase celular (MIZUI et al., 2009). A estimulação desse receptor com o CD100 

induz a desfosforilação da ITIM e consequente dissociação de SHP-1 resultando no aumento da 

resposta imunológica (KUMANOGOH e KIKUTANI, 2001). De fato, células B de camundongos 

CD72 deficientes sofrem hiper-proliferação após vários estímulos comparadas com as células B 

de camundongos selvagens, enquanto que camundongos deficientes de CD100 mostraram baixa 
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proliferação de células B, de células B1 da cavidade peritoneal (PAN et al., 1999) e deficiências 

na imunidade humoral (SHI et al., 2000). Camundongos deficientes de SHP-1 e CD22 também 

exibem uma expansão no número de células B1, indicando que SHP-1 é necessário para regular 

negativamente o desenvolvimento ou manutenção dessas células. CD100 regula positivamente o 

desenvolvimento e crescimento das células B1 através da inativação de SHP-1 mediado por 

CD72 (SCOTT et al., 1996), o que é também observado em modelo de camundongos CD100-

transgênicos, nos quais o número de células B-1 CD5+ é aumentado significativamente (PAN et 

al., 1999, KUMANOGOH e KIKUTANI, 2001). 

 Em camundongos, CD100 também é expressa em células T, e age sobre células 

dendríticas através da interação com o receptor CD72, que por sua vez aumentam a ativação 

(KUMANOGOH et al., 2002) e diferenciação das células T (MIZUI et al., 2009).  sCD100 

desempenha um papel na ativação e maturação de células dendríticas induzindo CD40 e 

maturação das DCs, medidos pela expressão de moléculas co-estimulatórias e aumento da 

expressão de IL-2  (KUMANOGOH et al., 2002).  

 Em humanos, estudos demonstraram que sCD100 inibe a migração de diversas células: 

células B (DELAIRE et al., 2001), monócitos (DELAIRE et al., 2001, CHABBERT-DE 

PONNAT et al., 2005) e DCs imaturas (CHABBERT-DE PONNAT et al., 2005). Além de afetar 

a migração de monócitos e DCs, sCD100 modula significativamente a produção de citocinas por 

essas células: aumenta a secreção de IL-10 e reduz a das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e 

TNF-  (CHABBERT-DE PONNAT et al., 2005). sCD100 tem interação direta com o receptor 

Plexina B1 expressa por DCs, e os efeitos de inibição da migração pelo sCD100 nessas células 

foram abolidos quando Plexina B1 foi bloqueada (CHABBERT-DE PONNAT et al., 2005). A 

plexina B1 é também expressa em células B humanas, DCs imaturas, monócitos (GRANZIERO 

et al., 2003, CHABBERT-DE PONNAT et al., 2005) e células endoteliais (SIERRA et al., 2008, 

SUN et al., 2009). 

 Sabe-se que o CD100 está ainda envolvido na indução da agregação de células B, 

melhorando sua viabilidade in vitro (HALL et al., 1996), na maturação de células dendríticas 

derivadas de medula óssea (KIKUTANI e KUMANOGOH, 2003) e na proliferação de células T 

na presença de doses submitogênicas de anticorpo monoclonal anti-CD3 ou anti-CD2 

(BOUGERET et al., 1992, HEROLD et al., 1995).  
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 Um estudo recente mostrou que o CD100 é capaz de mediar à ativação de NF-Kβ e a 

produção de IL-8 por essas células, promovendo um efeito pró-angiogênico nas células 

endoteliais humanas (YANG et al., 2011). 

1.5 CD100 – potencial modulador de macrófagos? 

Nos últimos anos, evidências tem suportado a ideia de que os macrófagos associados a 

tumores são a maioria das células inflamatórias infiltrantes na massa tumoral, e que eles 

produzem citocinas que ajudam na proliferação e na sobrevivência das células tumorais, bem 

como na sua capacidade de invadir tecidos circundantes e metastatizar (LEWIS e POLLARD, 

2006, ZALATNAI, 2006, ALBINI and SPORN, 2007).  

Um trabalho relativamente recente mostrou que maioria dos leucócitos no estroma 

tumoral são macrófagos, e que estes expressam CD100 (SIERRA et al., 2008). Foi observada 

expressão de CD100 em macrófagos peritoneais ativados (por injeção de CFA), mas não nos não 

ativados (controle). A expressão de CD100 in vitro não foi induzida por estímulos de 

diferenciação (M-CSF, PMA, IL-10 ou TGF-β), mas sim por ativação com LPS (SIERRA et al., 

2008). Macrófagos de camundongos CD100-KO (nocaute) foram capazes de responder a LPS 

aumentando a produção de citocinas como TNF-α (SIERRA et al., 2008), e não apresentaram 

diferenças na produção de citocinas ou na capacidade de diferenciação em macrófago M2. No 

entanto, observou-se menor recrutamento de células endoteliais para o tumor nos animais KO 

(SIERRA et al., 2008).  

 O papel de CD100 na angiogênese foi proposto quando o sobrenadante de culturas de 

macrófagos WT foi mais eficaz em promover migração de células endoteliais do que o de 

macrófagos KO. Essa atividade quimioatraente foi parcialmente perdida na presença de 

anticorpos bloqueadores de CD100 ou de plexina B1, confirmando que este último é o receptor 

de CD100 em células endoteliais (BARBERIS et al., 2004, BASILE et al., 2006). O papel de 

CD100 na angiogênese in vivo foi analisado com implantes de macrófagos WT ou KO para 

CD100 em camundongos KO. Camundongos com implantes WT formaram vasos bem 

ramificados e organizados, enquanto que implantes KO exibiram vasos pequenos e mal 

organizados. O bloqueio de plexina B1 resultou na falta de vasos organizados, reforçando que 

esse receptor é obrigatório para a resposta angiogênica a CD100 (SIERRA et al., 2008). 
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 Além de tumores, placas ateroscleróticas também possuem macrófagos que expressam 

CD100. Estudos de nosso grupo utilizando células humanas mostraram que tanto macrófagos 

quanto as células espumosas, abundantes em placas ateroscleróticas, expressam essa molécula na 

membrana e de forma solúvel, especialmente quando ativadas por IFN-  e outros estímulos 

inflamatórios (LUQUE et al., submetido 2012). A presença de receptores para CD100 nessas 

células e o papel desta proteína na progressão da aterosclerose foram avaliados. Foi demonstrada 

a participação de CD100 na adesão de monócitos e células endoteliais humanas, e a plexina B2 

foi identificada como seu receptor nos monócitos (LUQUE et al., manuscrito em preparação). 

Além disso, a interação de sCD100 com o receptor plexina B2 dos macrófagos inibe a expressão 

de CD36 dos mesmos diminuindo a internalização de LDL modificado nestas células (LUQUE et 

al., submetido 2012). Além de tumores e placas ateroscleróticas, macrófagos de baço expressam 

CD100. Curiosamente, nem todos os macrófagos desse órgão são CD100+, sugerindo que essa 

molécula possa estar relacionada com subtipos específicos de macrófagos (LUQUE et al., 

submetido 2012). 
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2 CONCLUSÃO GERAL 

 

Com o conjunto de dados apresentados podemos concluir que macrófagos peritoneais 

residentes de animais BALB/c e C57BL/6 expressam CD100, sendo que macrófagos de BALB/c 

tendem a expressar mais quando comparados aos macrófagos dos animais C57BL/6. Macrófagos 

recrutados com tioglicolato e macrófagos medulares também expressam CD100, os últimos em 

menor quantidade.  

A maior parte de nossos experimentos sugeriu que macrófagos dos animais C57BL/6 

tendem a controlar mais a infecção com L. amazonensis quando comparados aos macrófagos de 

animais BALB/c, corroborando com dados da literatura de que macrófagos M1 (C57BL/6) são 

mais resistentes à infecção com L. major do que macrófagos M2 (BALB/c) (MILLS et al., 2000). 

Visto que macrófagos de C57BL/6 controlam mais a infecção a partir de 48 horas de incubação 

com o parasita, tempo onde se tem a menor expressão de CD100, e que o mesmo é observado 

para macrófagos de camundongos BALB/c no tempo de 24 horas de incubação, podemos 

especular que a diminuição de expressão de CD100 pode estar relacionada com a diminuição de 

infecção por Leishmania. Interessantemente, macrófagos de C57BL/6 expressam menos CD100 e 

esses animais sabidamente controlam melhor a infecção por Leishmania in vivo.  

Avaliamos o efeito de CD100 solúvel na infecção de macrófagos das duas linhagens. Os 

resultados nos permitiram concluir que a presença dessa molécula antes e depois da adição do 

parasita é capaz de aumentar significativamente a infecção dos macrófagos por L. amazonensis. 
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