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Ao nosso bom Deus,
Toda Honra
Poder
E

Glória!
“Se não podes entender, crê para que entendas;
A fé precede, o intelecto segue.”

Santo Agostinho
Teólogo cristão
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É preciso ter uma grande dose de humanidade,
uma grande dose de sentido de Justiça e verdade,
para não cair em dogmatismos extremos, em escolasticismos frios,
em isolamento de massas. É preciso lutar todos os dias para que esse amor à
humanidade viva se transforme em fatos concretos, em atos que sirvam de exemplo,
de mobilização.

CHE GUEVARA
Sem perder a ternura.
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“O semeador, depois de realizar a tarefa,
Afasta-se e deixa a semente germinar.”
Goethe
Poeta, dramaturgo e escritor alemão.

Aos meus amados pais “in memorian”, José Antônio de
Souza e Irany Barbosa de Souza posso dizer que ainda sinto o
calor de teus abraços, e me direciono pelo o brilho de teus olhos e
de que hoje concretizo um entre tantos de teus sábios conselhos,
paltados muito mais pelo exemplo do que por palavras.
E agora vejo mais do que nunca de que todas as coisas são
possíveis quando trazemos na alma o maior de todos os gestos, a
verdadeira herança, aquela que a traça não corrói e a ferrugem
não consome e que o tempo fiel juiz de todas as horas propaga e
recolhe o que só podemos dar se tivermos recebido: o AMOR, sem
o qual a vida seria ínsipida.
Obrigada por tudo.
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A toda a minha família, em especial cada um em
particular.
Porque é impossível ser feliz sozinho.

Obrigada por tudo.
A voces meu amor, meu amor, meu amor.

“A ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o
AMOR recíproco.”
( Romanos: 13:8)
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À todos os meus amigos que são muitos e que os são todos.

Ah se eu pudesse contar as estrêlas e quem sabe os grãos de
areia do mar, abraçar o vento e guardar em um pequeno
copo toda àgua que neste mar há....
Conter o riso e deixar o pranto rolar...
Ah quem sabe então poderia dizer te o que
verdadeiramente significas.

Vou tentar: EU TE AMO!
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“Se há em mim uma verdade,
Deve explodir.
Não posso refutá-la ou
Refutarei a mim mesmo.”
Karol Woytila

16

SUMÁRIO

Lista de abreviaturas
RESUMO
ABSTRACT
INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
MATERIAIS E MÉTODOS
1

Animais

2

Parasito

3

Purificação de amastigotas de Leishmania (Leishmania) chagasi

4

Obtenção de promastigota em cultura

5

Cultura de macrófagos J774

6

Infecção de macrófagos por leishmânia

7

Indução de apoptose em macrófagos J774 e avaliação do efeito
da infecção por leishmânia
Indutores de apoptose

7.1 Detecção de apoptose, exposição de fosfatidil serina, por ligação
a Anexina V conjugada a fluoresceína (Anexina V-FITC)
7.2 Detecção do potencial de membrana da mitocôndria (∆ψm) em macrófagos
J774
8

Expressão da proteína do choque térmico rHSP83 pela bactéria M15

9

Infecção em macrófagos J774, por bactéria E. Coli M15 contendo o gene de
proteína de choque térmico de 83 kDa (HSP 83) de Leishmania (L.)
infantum

17

10 Detecção de poli (ADP-ribose) polimerase (PARP) 113 kDa em macrófagos
J 774
11 Detecção da atividade de caspase 3 em macrófagos J 774
12 Detecção de caspase 3 clivada (ASP 175) em macrófagos J 774
RESULTADOS
1

Infecção de Macrófago J774 com Leishmania (L.) chagasi.

2

Indução de apoptose em célula J 774

3

Proteção de apoptose em célula J 774 infectadas com Leishmania (L.)
chagasi

4

Detecção da alteração do potencial de membrana da mitocôndria

5

Proteção de apoptose por HSP 83

6

Detecção de PARP em células J774 infectadas com Leishmania (L.)
chagasi e induzidas a apoptose por CPT

7

Detecção da atividade de caspase 3 e caspase 3 clivada em células
infectadas com Leishmania (L.) chagasi e induzidas a apoptose por

CPT

ou H2O2
DISCUSSÃO
CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

18

LISTA DE ABREVIATURAS
∆ψm

Potencial de membrana da mitocôndria

Ac-DEVD-AFC

Acetyl-asp-glu-Val-Asp-7- amido- 4- trifluoromethyl-coumarin

AFC 7

Amido –4- trifluoromethyl-coumarin

APAF-1

Fator 1 de ativação de protease de apoptose

APO LOGIX – JC-1

5,5´,6,6´-tetrachloro-1,1´3,3´tetraethylbenzimidazolycarbocyanine iodide

CDKs

Cyclin-dependent kinases

c-FLIP

cellular FLICE-like inhibitory protein (c-FLIP)

CPT

Camptotecina

CR

Receptor de complemento

CTLs

Linfócitos T citótoxicos

DBD

DNA binding

D.O

Densidade óptica

DD

Domínio de morte

DISC

Complexo de sinal indutor de morte

DNA

Ácido Desoxirribonucléico

DR

Receptor de morte

DTT

Dithiothreitol

ECL

Enhanced chemiluminescence

EDAR

Receptor de ectodysplasin–A

FCCP

Carbonyl cyanide 4- trifluoro-methoxyphenylhydrazone

FITC

Isoticianato de fluoresceína

FLIPS

FLICE inhibitory proteins

19

Fas (CD95)

Receptor de morte celular da superfamília do TNF

FLICE

FADD-like interleukin-1beta-converting enzyme-like inhibitory
protein (c-FLIP)

GM-CSF

Fator estimulador de colônia de granulócitos e macrófagos

H2O2

Peróxido de hidrogênio

HSP

Heat Shock Proteins

IAP

Proteínas inibidoras de apoptose

IgG

Imunoglobulina G

IKK

IkappaB kinase

IL-10

Interleucina-10

IPTG

Isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo

kDa

Kilodalton

LAM

Lipoarabinomannan

LB

Meio Lauri Bretani

LPG

Lipofosfoglicano

LPS

Lipopolissacarídio

MemTNF

TNF integrado a membrana

MTP

Placa microtiterplate

NAD

Nicotinamide Adenine Dinucleotide

NF-kappaB

Nuclear factor kappaB

NGFR

Fator de crescimento do nervo

NK

Natural Killer

NLS

Sequência de localização nuclear

PARP

Poli (ADP-ribose) polimerase

20

PBS

Phosphate-buffered saline

PM

Peso molecular

PMSF

Phenylmethylsulfonyl fluoride

RNAm

Ácido Robonucleico mensageiro

SDS

Sodium dodecyl sulphate

SDS-PAGE

sodium dodecyl sulphate-polyacrilamide gel eletrophoresis,
eletroforese em gel de poliacrilamida

SFB

soro fetal bovino

sTNF

TNF solúvel

TBS-T

Tampão tris fosfato com tween 0,05%

TNFR

Receptor do fator de necrose tumoral

TNFrh

Fator de Necrose Tumoral recombinante humano

TNF-α

Fator de necrose de tumor alfa

TRADD

TNFR1-associated death domain protein

TRAF

Receptores de interação denominada de família de fator
associado ao receptor

TRAIL-R

Ligante indutor de apoptose relacionado a TNF receptor

Tween 20

Polioxietileno sorbitol monolaurato

21

Souza, E. B

Vias de inibição de apoptose em macrófagos J774
infectados com Leishmania (Leishmania) chagasi.

São

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2005

RESUMO

Macrófagos infectados com Leishmania são protegidos de apoptose,
entretanto não se conhece o mecanismo de transdução de sinal intracelular
que interfere neste processo de morte. Neste trabalho, células J 774 em
cultura, com privação de nutrientes, sofrem apoptose, a qual aumenta na
presença dos indutores camptotecina (CPT) ou fator de necrose tumoral
recombinante (rTNF). Estas células quando infectadas com amastigotas ou
promastigotas de Leishmania (L.) chagasi (5 parasitos/uma célula) são
protegidas de apoptose. Avaliando as possíveis vias intracelulares
envolvidas nesse processo, observamos que a privação de nutrientes altera
o potencial de membrana da mitocôndria, havendo reversão com a infecção
tanto com promastigotas e amastigotas, entretanto a reversão da alteração
do potencial de membrana induzida por rTNF só foi observada com infecção
com promastigotas. Tanto a atividade de caspase 3, como a detecção de
caspase 3 clivada induzidas por H202 são revertidas com a infecção com
promastigotas ou amastigotas. Quando analisamos a expressão de poli
(ADP ribose) polimerase (PARP), em relação às células sem indução, a
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indução por CPT não levou ao aumento da PARP de 116 kDa, mas,
aumento da banda de 24 kDA. Por outro lado, a infecção por amastigota de
Leishmania (L.) chagasi em células J774 levou à diminuição da expressão
de PARP de 116 kDa, mas aumento da de 24 kDa. Nas células infectadas
por promastigotas de Leishmania (L.) chagasi, observamos uma diminuição
da banda de 116 kDa, aparecimento de uma molécula de 89kDa e
diminuição da expressão da de 24 kDa. Nas células sob indução por CPT, a
infecção levou a resultados similares, exceto a diminuição da molécula de 24
kDa quando infectado por amastigota. Avaliando-se a influência da proteína
do choque térmico de 83 kDa de Leishmania infantum, como possível fator
que interferiria no processo de apoptose, observamos que a fagocitose de
bactérias Escherichia coli (M15) contendo plasmídio com gene de HSP83
expressando essa proteína, leva a diminuição da apoptose nessas células,
mesmo quando induzidas por CPT ou rTNF.
Nossos dados mostram que a infecção de macrófagos J774 in vitro
por Leishmania (L.) chagasi, interfere no processo de apoptose afetando
diversas vias de sinalização intracelular de apoptose, tanto extrínsecas
quanto intrínsecas, sendo que promastigota é mais efetiva em inibir
apoptose nesta linhagem macrofágica.

Palavras Chave : Apoptose; Leishmania; Macrófagos; Proteínas do choque
térmico; Fator de necrose tumoral; Camptotecina; Mitocôndria; Poli (ADPribose) polimerases
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Souza, E. B
Apoptosis inhibition pathways in J774 macrophages infected by Leishmania
(L.) chagasi. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2006

ABSTRACT
Macrophages infected by Leishmania are protected from apoptosis, however
the mechanism of intracellular signal transduction that interferes in this death
process remains unknown. In this work, J774 cells in culture, under nutrient
deprivation undergo apoptosis, which is increased

in the presence of

inducers: camptothecin (CPT) or recombinant tumoral necrosis factor (rTNF).
These cells infected by amastigotes or promastigotes of Leishmania (L.)
chagasi (5 parasites per cell) are protected from apoptosis. Evaluating the
possible intracellular pathways involved in this process, we observed nutrient
deprivation alters the mitochondrial membrane potential, reversed by both
amastigote and promastigote infection, in contrast, mitochondrial membrane
potential was altered by rTNF and it was reversed only by promastigotes.
Both caspase 3 activity and caspase 3 cleavage detection induced by H2O2
are reversed with amastigote or promastigote infection. When we analysed
the expression of poly (ADP-ribose) polymerase, related to no induced cells .
CPT induction didn´t increase 116 kDa PARP, but increased a 24 kDa
fragment. Otherwise, Leishmania (L.) chagasi amastigote infection in J774
cells decreased 116 kDa PARP, but increased a 24 kDa fragment. Incells
infected by Leishmania (L.) chagasi , we observed a decrease of 116 kDa
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fragment, appearance of a 89 kDa fragment and a decreasing of a 24 kDa
fragment. In the cells under CPT induction similar results were found, except
a decreasing of a 24 kDa when infected by amastigote. Evaluating the
Leishmania (L.) infantum Heat Shock Protein of 83 kDa, as a possible factor
that interferes in the apoptosis process, we observed that a phagocytosis of
Escherichia coli (M15) bacteria with a HSP83 gene within a plasmid
expressing this protein induced by isopropyl β - D- tiogalactopiranosideo
(IPTG), considerably diminished apoptosis in these cells even when induced
by CPT or rTNF.
Our data show that Leishmania (L.) chagasi infection in J774
macrophages in vitro notoriously interferes in the apoptosis process affecting
several intracellular pathways involved in both extrinsic and intrinsic
pathways, more prominently with promastigote in this macrophage cell
lineage.

Key Words: Apoptosis; Leishmania; Macrophages; Heat shock protein;
Tumoral necrosis factor; Camptothecin; Mitochondria; Poly (ADP-ribose)
polymerases
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INTRODUÇÃO
As leishmanioses são causadas por protozóarios obrigatórios do
gênero leishmânia (família Trypanosomatidae, ordem kinetoplastida) e que
afeta mais de 12 milhões de pessoas, a maioria crianças e adultos jovens em
88 países e em todos os continentes, exceto Austrália. Considerada pela
Organização Mundial de Saúde entre as seis doenças tropicais mais
importantes, com uma incidência anual de 2 milhões de novos casos, com
cerca de 400 milhões de pessoas expostas ao risco de infecção, sendo que
90% de leishmaniose visceral ocorrem em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e
Sudão (WHO, 2001) .
No Brasil, a leishmaniose visceral ocorre em 17 estados, distribuída
em quatro regiões, sendo que a maioria dos casos ocorre na região Nordeste
(Monteiro SP, 1994) . A ocorrência em novas áreas geográficas e a
urbanização da doença, ocorrendo em algumas capitais da região Nordeste
como Fortaleza, Natal, São Luís e Teresina, são motivo de grande
preocupação para as autoridades sanitárias devido ao risco de aumento em
grande escala de novos casos (BRANDÃO-FILHO, 1994). No estado de São
Paulo, até recentemente só havia relatos de casos importados da doença,
porém de 1999 a junho de 2000 foram registrados 23 casos no homem no
município de Araçatuba e dois casos no munícipio de Birigui (CVE, 2001).
Infecção por Leishmania (L.) chagasi pode resultar em infecções viscerais
potencialmente fatais em seres humanos, e a eliminação dos parasitos pelo
macrófago é dependente da montagem de uma resposta imune efetiva
mediada por célula do hospedeiro, com implicações no controle ou
progressão da infecção (Goto and Lindoso, 2004; Locksley and Louis, 1992) .
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Fatores específicos e inespecíficos da resposta imune do hospedeiro
estão envolvidos no controle ou progressão da doença, sendo a sobrevida do
parasito dependente da capacidade de promastigotas e amastigotas
evadirem-se

de

mecanismos

adaptativos

do

hospedeiro

vertebrado

(Cunningham, 2002). Os macrófagos são as principais células hospedeiras
para leishmânia. Todavia, estas células infectadas contrapõem-se a invasão
deste patógeno por sua própria morte, em um processo evolucionariamente
conservado e regulado geneticamente, denominado de apoptose. Por outro
lado, este potente mecanismo de defesa das células hospedeiras colocam
grande pressão seletiva sobre o parasito, o qual por sua vez, desenvolve
estratégias para modular este processo apoptótico da célula hospedeira a
seu favor (Heussler et al., 2001). Tais mecanismos que propiciam interação e
evasão do parasito não estão bem claros. Estudos recentes de apoptose ou
morte celular programada na evolução das leishmanioses têm contribuído
para elucidação destes mecanismos acima citados.
Os macrófagos podem desempenhar diferentes papéis, atuando como
célula hospedeira onde parasitos multiplicam-se e estabelecem a infecção,
como célula apresentadora de antígeno ou ainda como célula efetora da
resposta imune (Mosser and Rosenthal, 1993; SACKS, 1993). Uma vez
dentro do macrófago, a leishmânia está protegida da degradação do
fagolisossomo por uma variedade de adaptações que inibem os mecanismos
de defesa celular, como por exemplo, a inibição da fusão endosomafagosoma e vias de sinalização celular (Cunningham, 2002). Entretanto os
mecanismos que propiciam interação e evasão do parasito não estão bem
claros.
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Apoptose exerce papel importante na remoção de células indesejáveis
ou

danificadas

durante

o

desenvolvimento,

homeostase

tecidual,

envelhecimento de organismos multicelulares e seleção da população
linfocítica (Luder et al., 2001). Diferentemente da necrose, que é uma forma
patológica

de

morte

celular

resultante

de

injúria

celular

aguda,

morfologicamente caracterizada por lise e aumento do volume celular, a
apoptose é caracterizada por autodigestão celular controlada através da
ativação

de

proteases

endógenas,

que

resulta

em

destruição

do

citoesqueleto, diminuição do volume celular e protusão de membrana
citoplasmática. Durante apoptose ocorrem mudanças características no
núcleo, o qual sofre condensação quando as endonucleases são ativadas e
iniciam a fragmentação do DNA nuclear em oligonucleossomos (Gross et al.,
1999; Heussler et al., 2001).
Há relatos de que a apoptose possa ser iniciada ou regulada pelo
parasito, deste modo contribuindo para a disseminação do mesmo dentro do
hospedeiro, inibindo ou modulando as respostas imunes ou facilitando a
sobrevivência intracelular do patógeno (Luder et al., 2001) .
Lindoso (2001), observou que a apoptose participa da imunopatogenia
da leishmaniose visceral experimental em hamsteres. Neste modelo ocorre
apoptose em células inflamatórias de baço e fígado, havendo maior grau nas
fases iniciais de infecção, com desaparecimento nas fases mais tardias. As
células aderentes esplênicas apresentam menor grau de apoptose do que as
células não aderentes, e o estímulo com concanavalina A ou antígeno de
leishmânia não promoveu aumento de apoptose dessas células em cultura.
Os achados de menor grau de apoptose em células aderentes in vivo
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corroboram os achados de (Moore and Matlashewski, 1994) onde
observaram que macrófagos infectados com L. donovani ou tratados com
lipofosfoglicano são protegidos de apoptose quando induzidos por LPS.
A proteção de células hospedeiras de apoptose foi observada também
com outros microrganismos e nesses estudos alguns fatores foram
identificados. Macrófagos infectados com Mycobacterium bovis (BCG) são
protegidos da morte por apoptose, pela indução de secreção de maior
quantidade de TNF-α (Kremer et al., 1997). IL-10 protege os linfócitos T de
apoptose, na morte celular induzida pelo vírus Epstein–Barr (Taga et al.,
1994). No experimento in vitro de proteção do macrófago de apoptose por L.
donovani, os autores observaram aumento na expressão gênica de TNF-α e
GM-CSF e mostram que TNF-α e GM-CSF recombinante inibem apoptose de
macrófagos em cultura, concluindo que estes seriam os prováveis fatores
protetores de apoptose (Moore and Matlashewski, 1994). Particularmente, na
interação leishmânia-macrófago não se conhece até o momento as vias
implicadas nessa proteção.
O início de apoptose pode ocorrer de várias formas. A via mais
conhecida é pela ligação dos ligantes de morte a seus receptores
específicos, tais como Fas/APO-1 (CD95) ou receptor I do fator de necrose
tumoral (TNFRI) pertencentes à superfamília TNFR, os quais possuem um
domínio intracelular que é crucial para transdução do sinal de apoptose
(Luder et al., 2001).
A despeito da diversidade de sinais que podem induzir morte celular,
várias características são compartilhadas em sua execução. A liberação de
perforinas e granzimas pelas células Natural Killer (NK) ou por linfócitos T
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citótoxicos (CTLs) pode induzir apoptose de células alvo (Shi et al., 1992). A
transdução destes estímulos pró-apoptóticos por diferentes vias de
sinalização resulta na ativação de caspases, uma família de cisteínas
proteases que são sintetizadas como pró-enzimas inativas presentes em
toda célula nucleada. No início da indução de apoptose, essas enzimas são
ativadas e formam uma cascata proteolítica, que resulta na clivagem e
ativação de numerosos alvos nucleares e citoplasmáticos (Thornberry and
Lazebnik, 1998). Quatorze caspases de mamíferos foram identificadas, as
quais podem ser divididas em três famílias baseadas em sua seqüência de
homologia e especificidade de substrato (Sartorius et al., 2001).
Três vias levam, portanto, apoptose envolvendo a atuação destas
caspases. Quando granzimas são secretadas por células T citótoxicas ou
células (NK), elas entram na célula alvo com auxílio de perforinas e ativam
diretamente as caspases efetoras. Uma segunda via, sob a ligação de um
ligante (TNF/Fas ligante), receptores de morte (TNF-R1, Fas) associam-se às
proteínas adaptadoras (FADD, ou TRADD), aos quais se ligam a moléculas
de pró-caspase 8. A formação deste complexo molecular (DISC) resulta na
clivagem e ativação da caspase 8 e subseqüente ativação das caspases
efetoras. A terceira via denominada via mitocondrial é iniciada por sinais
internos, a ocorrência de dano do DNA ou stress por exemplo, resultam na
ativação da proteína de supressão tumoral p53 que recruta os membros próapoptóticos (Bax, Bad, Bid) da família de proteínas Bcl-2, para a membrana
mitocondrial, seguida pela liberação do citocromo c para o citoplasma, onde
juntamente com APAF-1 e pró-caspase 9 formam o apoptosoma, que uma
vez ativado, inicia a ativação das caspases efetoras. Independentemente da
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via iniciadora, uma vez que estas caspases efetoras são ativadas, resultam
em ativação de endonucleases, alterações da superfície celular e
reorganização do citoesqueleto (Heussler et al., 2001).
Em adição a essa classificação das vias de apoptose, está uma outra
via definida a partir de sua caspase iniciadora, a via de stress do retículo
endoplasmático atribuída a ativação da caspase 12 (Rodriguez-Hernandez et
al., 2006).
Assim como há mecanismos desencadeadores de apoptose, há
também aqueles que a inibem. Em mamíferos, uma família de proteínas Bcl2 anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-xl0), modulam a participação da mitocôndria
neste processo, ainda que o mecanismo bioquímico e suas funções não
estejam bem definidos (Schmitz et al., 2000).
A transdução de sinais de apoptose por TNFRI pode resultar na
ativação da cascata “downstream” de kinases de um fator de transcrição
eucariótico induzível NF-kB. A ativação deste fator de transcrição nuclear
(NF-kB) tem papel importante na indução de moléculas efetoras do
macrófago e está envolvido na regulação e expressão de genes que
participam nas respostas de fase aguda, imune e inflamatória do hospedeiro
e de modo importante inibe a apoptose e promove a sobrevida da célula
(Yuan, 1997). O NF-kB é induzido por uma ampla variedade de citocinas
inflamatórias extracelulares e por estímulos de patógenos intracelulares
(Pahl, 1999). Além de estímulos extracelulares, como do receptor de TNF 1
(TNFR-1) e de patógenos intracelulares, uma multisubunidade IkB complexa
Kinase (IKK) é ativada, a qual induz a liberação do NF-kB e translocação
para o núcleo onde regula a transcrição do gene

(Heussler et al., 2001;
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Karin and Ben-Neriah, 2000). Em células não estimuladas, NF-kB é recrutado
para o citoplasma por ligação ao seu inibidor IkB, o qual mascara a
localização de sinal celular do NF-kB. A ativação de NF-kB em células
infectadas por Theileria parva, depende da permanente degradação de
ambos os inibidores de NF-kB; IkB-α e IkB-β, de uma maneira parasitodependente .(Palmer et al., 1997). Outros estudos demonstraram que
ativação constitutiva de NF-kB é necessária para evitar destruição de células
infectadas por apoptose (Dobbelaere et al., 2000; Fernandez et al., 1999;
Heussler et al., 2001; Heussler et al., 1999). A inibição mediada por droga de
ativação de NF-kB constitutivo ou transfecção com mutantes negativos que
bloqueiam a via de NF-kB resulta em uma imediata apoptose. Isto indica que
as vias apoptóticas são constitutivamente ativadas em células infectadas,
mas são inibidas por transcrição de genes dependentes de NF-kB. A cascata
“downstream” a essas kinases é a de um fator de transcrição eucariótico
induzível NF-kB. A ativação deste fator tem papel importante na indução de
moléculas efetoras do macrófago e está envolvido na regulação e expressão
de genes que participam nas respostas de fase aguda, imune e inflamatória
do hospedeiro. As formas de NF-kB que se ligam ao DNA ativo, são
complexos diméricos compostos de várias combinações de membros que
constituem os complexos de proteínas da família rel. Os complexos de NF-kB
que esta localizado no citossol, é constituído de duas subunidades
prototípicas, p50 e p65 associados com a subunidade inibidora IkB, o qual é
composto de uma família de proteínas. Os dímeros de NF-kB podem ser
ativados por uma série de estímulos tais como citocinas, forbol esteres, vírus,
inibidores de síntese de proteínas, ativadores celulares e ionóforos de cálcio.
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Portanto,

a

ativação

de

NF-kB

requer

fosforilação

sequencial,

multiubiquitinização e degradação de IkB.
Há também uma família de proteínas, chamada de FLIPS (“FLICE
inhibitory proteins”) que age inibindo a transdução do sinal de apoptose, pela
ligação a proteínas adaptadoras e que pode promover a sobrevivência pela
interferência com o processamento da caspase 8. Uma outra família de
proteínas inibidoras de apoptose (IAP) pode bloquear apoptose, interferindo
com a via de morte pela associação com iniciador de caspases tão bem
quanto com caspases efetoras. Por exemplo, X-IAP, c-IAP1 e c-IAP2 retêm
as caspases efetoras 3 e 7 tão bem quanto o iniciador de caspase 9
(Deveraux et al., 1998; Roy et al., 1997). Assim como essas proteínas, as
chaperonas ou “Heat Shock Proteins” pertencem a uma potente família de
inibidores de apoptose. A HSP70 pode afetar a via apoptótica em níveis tanto
de citocromo c quanto de ativação de caspases (Mosser et al., 2000; Pandey
et al., 2000) demonstraram que os efeitos anti-apoptóticos de HSP70 e
HSP90 são mediados através da associação com Apaf-1. As proteínas do
choque térmico (“Heat Shock Proteins” - HSPs) são uma família altamente
conservada evolucionariamente, sintetizadas pelas células em resposta a
uma variedade de estímulos resultante da elevação da temperatura,
intoxicação química e infecção. Estas HSPs foram estudadas por uma
perspectiva imunológica. Em várias infecções, HSPs estão expressas em
ambos; microrganismos e célula hospedeira, embora permaneça obscuro
como as HSPs participam na interação parasito-hospedeiro. As HSPs podem
estar envolvidas com a adaptação de patógenos ao ambiente do hospedeiro
e na transformação de microrganismos em formas proliferativas. E o mais
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importante, parece que as HSPs nas células hospedeiras, protegem estas
células das consequências do stress associado com a infecção (Hisaeda et
al., 1997). As chaperonas exibem várias outras propriedades importantes,
incluindo a prevenção da agregação de proteínas e promoção de
desagregação por catalizar o reenovelamento de proteínas denaturadas ou
danificadas (Heussler et al., 2001). Muitos estímulos apoptóticos causam a
liberação de citocromo c junto com Apaf-1, e o complexo citocromo c-Apaf-1
cataliza o processamento de pro caspase 9, ativando caspase 3. O
prodomínio de caspase 9 contém um domínio de recrutamento de caspase
(CARD), o qual se liga ao domínio CARD N-Terminal correspondente de
Apaf-1. A interação de Apaf-1 com pro caspase 9 formam um complexo
apoptosoma, sugerido como crucial para ativação de caspase 3 (Ikeyama et
al., 2001). Em soma no contexto de inibição da via mitocondrial, Bcl-2
bloqueia a liberação do citocromo c pela interação com membro próapoptótico Bax.
Portanto, há um tênue balanço entre as proteínas indutoras e
inibidoras de apoptose que pode ser afetado e, dependendo do estímulo, da
via de ativação, da ligação do receptor de morte e da proteína envolvida,
pode haver indução ou inibição de apoptose.
O entendimento da atuação da proteína nuclear alvo PARP, tida como
fator determinante de morte celular por apoptose é fundamental nestes
processos apoptóticos que envolvem a interação parasito-hospedeiro.
A poli (ADP-ribose) polimerase PARP, é uma proteína nuclear de 116 kDa,
ativada por quebras de DNA e que usa a molécula de NAD+ para catalizar a
síntese de polímeros de ADP-ribose nas proteínas nucleares. Essa proteína
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nuclear, possue três domínios funcionais: o domínio de ligação de DNA
(DBD, 46 kDa), localizado na porção N-terminal, o qual contém a sequência
de localização nuclear (NLS) e dois Zn fingers; o domínio de automodificação
(22 kDa) que media a autoribosilação; o domínio catalítico C-terminal
(54kDa), o qual é essencial para conversão de NAD+ em ADP-ribose (Ivana
Scovassi and Diederich, 2004; Scovassi and Poirier, 1999).
PARP é uma abundante proteína nuclear que esta envolvida no
sistema de reparo-excisão de base de DNA. Pertence a uma grande família
de proteínas que inclue PARP-2, PARP-3, vault PARP e tankyrases b(Hong
et al., 2004).
PARP parece estar envolvido com uma grande variedade de funções
celulares por catalizar a transferência de ADP-ribose de NAD+ para aceptor
de proteínas, por sua atividade como co-ativador transcripcional (Shall and
de Murcia, 2000). Embora o papel de PARP durante a apoptose, não esteja
bem esclarecido, estudos recentes sugerem que sob condições de dano
excessivo do DNA, PARP promove morte celular (Jacobson and Jacobson,
1999; Shall and de Murcia, 2000).
Em contrapartida, a depleção ou inibição de PARP, protege diferentes
células de apoptose, células HL-60 e U937 induzidas por uma variedade de
estímulos e células das ilhotas de pâncreas de camundongos , prevenindo a
diabetes nestes modelos (Nosseri et al., 1994; Pacini et al., 1999; Shall and
de Murcia, 2000; Shiokawa et al., 1997; Simbulan-Rosenthal et al., 1998;
Tanaka et al., 1995). Além destes aspectos, um outro de grande importância
na inibição de PARP é sua atuação como co-fator de NF-kB, com papel
essencial na expressão de genes dependentes de NF-kB

(Hassa et al.,
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2003; Koh et al., 2005; Nakajima et al., 2004). A importância maior de tudo
isso para o parasito leishmânia é que isto sugeriria a expressão de genes
responsivos de NF-kB, como c-FLIP e IAPs, envolvidos com a inibição das
vias de apoptose, por interferência do processamento de caspase 8 (c-FLIP)
e das caspases iniciadoras tanto quanto das caspases efetoras 3 e 7 (IAPs)
(Heussler et al., 2001). Somados a isso, está o fato de que a inibição de
PARP pode também promover o retardo no ciclo celular (Shall and de
Murcia, 2000), o que favoreceria o parasito leishmânia.
Na compreensão da proteção do macrófago de apoptose quando
infectado pela leishmânia, os receptores, as vias e as moléculas participantes
terão de ser analisados na presença de diferentes tratamentos que
possibilitem a investigação tanto por via intrínsica quanto por via extrínsica.
Vários indutores de apoptose são utilizados em diversos tipos celulares
para o desencadeamento da morte celular, utilizando diferentes vias de
transdução de sinal intracelular.
A camptotecina (CPT) é uma potente droga antitumor, inibidora de
topoisomerase I de DNA e derivada da Camptotheca acuminata (Hentze et
al., 2004; Sordet et al., 2003), a qual utiliza diferentes vias de transdução de
sinal intracelular de morte por apoptose. CPT ativa p53 e induz mecanismos
“downstream” pró-apoptóticos (Kohn et al., 2000), porém pode induzir a
morte por apoptose independente de p53 (Shimizu and Pommier, 1997;
Vasey et al., 1996). De outra forma, provoca diretamente “up-regulate” de
CD95/Fas e receptor 2-Trail em células de carcinoma de próstata humano
(Chatterjee et al., 2001), bem como a morte induzida por CPT pode requerer
de novo síntese de moléculas pró-apoptóticas desconhecidas em certos
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sistemas experimentais (Suzuki et al., 1997). Também CPT pode induzir
apoptose dependente ou independente de ciclo celular em linhagem celular
de câncer de colon humano (Goldwasser et al., 1996; Park et al., 1997) ou
ainda dependente ou independente de ativação de caspases (Shimizu and
Pommier, 1996, 1997; Suzuki et al., 1997). Outras vias intracelulares de
apoptose, tais como redução da expressão de RNAm de TraF2, X-IAP e FLIP
e podem inibir a ativação de NF-kB induzida por TNF (Wajant et al., 2003).
Também a morte celular induzida por drogas inibidoras de topoisomerases,
envolve a ativação de caspases no citoplasma por moléculas pró-apoptóticas
liberadas da mitocôndria (Sordet et al., 2003). Desta forma, a indução de
apoptose por CPT pode ocorrer por diversas vias de transdução de sinal
apoptótico intracelular, que diferem de célula para célula.
Outros sinais extrínsecos de apoptose são mediados por um grupo de
receptores de morte dentro da superfamília de receptores de TNF. Estes
receptores são caracterizados por domínios extracelulares similares ricos em
cisteína, bem como por seqüências citoplásmicas conservadas, domínio de
morte (DD). Os oito membros da superfamília de TNF conhecidos contêm um
domínio de morte citoplasmático funcional que incluem: receptor de TNF 1
(TNFR1 ou receptor de morte 1 (DR1)), Fas (CD95 ou DR2), DR3, Ligante
indutor de apoptose relacionado a TNF (TRAIL) receptor 1 (TRAIL-R1 ou
DR4), Trail receptor 2 (TRAIL-R2 ou DR5), DR6, receptor de ectodysplasin–A
(EDAR), e fator de crescimento do nervo (NGFR) (Rowinsky, 2005).
Na ativação mediada pelo ligante do receptor de morte, o domínio de
morte intracelular conservado atrai a molécula adaptadora intracelular
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(TRADD/FADD). A molécula adaptadora recruta caspase 8 ou 10 para o
receptor de morte, formando o complexo de sinal indutor de morte (DISC),
onde eles são clivados e ativados. (Sprick et al., 2002; Wang et al., 2001).
Em algumas células, estas caspases iniciadoras são suficientes para clivar e
ativar as moléculas executoras terminais, caspases 3, 6 e 7 (Chen and
Wang, 2002).
Os membros da família ligante de TNF exercem seus papéis
biológicos via interação com seus receptores de membrana (TNF-R). Os
membros da família TNF-R contêm de um a seis seqüências repetidas ricas
em cisteína em seus domínios extracelulares, tipicamente cada um com três
pontes de cisteína. Dois receptores, TNF-R1 (receptor de TNF tipo 1;
CD120a; p55/60) e TNF-R2 (receptor de TNF tipo 2; CD120b; p75/80) se
ligam tanto ao TNF integrado a membrana (MemTNF) quanto ao TNF solúvel
(sTNF). TNF-R1 é constitutivamente expresso na maioria dos tecidos onde a
expressão de TNF-R2 é altamente regulada e é tipicamente encontrado em
células do sistema imune. Na grande maioria das células, TNF-R1 parece ser
o mediador chave da sinalização por TNF, onde no sistema linfóide TNF-R2
parece ter um papel maior. TNF-R1 contém um domínio de morte (DD) e
receptores de interação denominada de família de fator associado ao
receptor (TRAF) (Wajant et al., 2003).
Os caminhos para o desencadeamento do sinal de apoptose podem
ser iniciados pela ligação de receptores de morte celular, pertencentes a
superfamília de TNF, expressos na superfície da célula, a seus respectivos
ligantes. Contudo, essa via extrínsica de apoptose induzida por TNF-R1 para
o processamento downstream de caspase 8 ocorre em uma via principal de
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mesmas rotas já descritas para outros receptores de morte como Fas e
TRAIL- R1/2 e é dependente do tipo celular. No tipo celular 1: a apoptose é
induzida pela ativação de grande quantidade de caspase 8 no complexo
sinalizador

de

morte

(“death-inducing

signaling

complex”-DISC),

acompanhada por rápida clivagem de caspase 3 com ativação direta da
cascata efetora. No tipo celular 2: a formação do DISC é bastante reduzida e
a ativação da cascata de caspase ocorre após diminuição de potencial
transmembrana da mitocôndria e neste tipo de célula a mitocôndria é usada
como amplificador para iniciar a cascata de caspases executoras de
apoptose, envolvendo a ativação da caspase 8 em menor intensidade, da
caspase 9 e desembocando na ativação da caspase 3. Nesta via a
participação da molécula bcl-2 tem papel importante como fator antiapoptótico com sua atuação modulando a participação da mitocôndria neste
processo (Scaffidi et al., 1998).
Algumas células também requerem ativação do sistema de apoptose
baseado na mitocôndria, para amplificar o sinal de receptor de morte.
Caspase 8 e 10 clivam e ativam domínio interagindo com fator pro-apoptótico
citoplasmático Bcl-2 (BID), o qual transloca para mitocôndria e induz a
liberação de citocromo c, fator iniciador de apoptose (Rowinsky, 2005).
Os membros da família ligante de TNF exercem seus papéis
biológicos via interação com seus receptores de membrana (TNF-R). Os
membros da família TNF-R contém de um a seis repeats ricos em cisteína
em seus domínios extracelulares, tipicamente cada um com três pontes de
cisteína. Dois receptores, TNF-R1 (receptor de TNF tipo 1; CD120a; p55/60)
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e TNF-R2 (receptor de TNF tipo 2; CD120b; p75/80) se ligam tanto ao TNF
integrado a membrana (MemTNF) quanto ao TNF solúvel (sTNF).
Todas essas características acima descritas sobre os indutores
escolhidos, nos levaram a investigar alguns pontos cruciais dentro dos
possíveis mecanismos de apoptose envolvidos na interação de amastigotas
ou promastigotas de Leishmânia (L..) chagasi com macrófago J774.
Embora estudos prévios demonstraram que a leishmânia sobrevive,
reside e multiplica, dentro do fagolisossomo de macrófagos, não é surpresa
que estes parasitos, subvertam a seu favor a resposta imune inata do
hospedeiro por evitar, alterar ou desarranjar o efeito microbicida destes
macrófagos, protegendo estes macrófagos da apoptose (Akarid et al., 2004;
Lindoso, 2001.; Moore and Matlashewski, 1994; Navarre and Zychlinsky,
2000).
Contudo pouco se sabe a respeito de como o parasito da leishmânia
sobrevive dentro do macrófago e mais importante, qual o mecanismo ou
mecanismos envolvidos, neste processo anti-apoptótico preciso, usado por
este protozoário que permanece para ser elucidado.
Todos estes aspectos tomados juntos, nos insitaram a realizar nossos
estudos em macrófago J774 infectado por Leishmania (L.) chagasi, sob
atuação de diferentes indutores onde as duas principais vias apoptóticas: via
intrínsica (mitocondrial) e via extrínsica (mediada por receptores de morte)
foram

avaliadas

como

uma

grande

possibilidade

em

aberto

para

compreender melhor a inter-relação parasito-hospedeiro.
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OBJETIVOS

GERAL
•

Avaliar as vias intracelulares de inibição de apoptose em macrófagos
J774 quando infectados com Leishmania (L.) chagasi in vitro

ESPECÍFICOS
•

Estabelecer a infecção com Leishmania (L.) chagasi em macrófagos
J774 in vitro e indução da apoptose por privação de nutrientes, fator de
necrose tumoral recombinante (rTNF) e camptotecina (CPT) e sua
inibição nestes macrófagos.

•

Detectar a inibição da apoptose (expressão de fosfatidil serina) em
macrófagos J774 infectados com Leishmania (L.) chagasi in vitro sob
indução de fator de necrose tumoral recombinante (rTNF), ou
camptotecina (CPT), ou por privação de nutrientes

.
•

Avaliar o potencial de membrana da mitocôndria em macrófagos J774
infectados com Leishmania (L.) chagasi in vitro e sob indução por rTNF,
CPT e por privação de nutrientes

•

Avaliar o efeito da proteína do choque térmico (HSP83) de Leishmania
(L.) infantum na apoptose de células J774 in vitro sob indução de rTNF,
CPT e por privação de nutrientes
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•

Detectar a expressão da proteína nuclear alvo, poli (ADP-ribose)
polimerase PARP, em células J774 infectadas com Leishmania (L.)
chagasi in vitro sob indução de CPT

•

Avaliar a atividade de caspase 3 em macrófagos J774 infectados com
amastigota ou promastigota de Leishmania (L.) chagasi

in vitro sob

indução por CPT, H2O2 ou por privação de nutrientes

•

Detectar caspase 3 clivada em células J774 infectadas com Leishmania
(L.) chagasi

in vitro sob indução de CPT, H2O2 e por privação de

nutrientes.
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MATERIAIS E MÉTODOS
1. Animais
Hamsteres (Mesocricetus auratus) não isogênicos de 45 a 60 dias de
idade, de ambos os sexos, foram utilizados para manutenção e obtenção de
amastigotas de Leishmania (Leishmania) chagasi. Estes animais foram
fornecidos pelo Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e mantidos no Biotério de Experimentação do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da Universidade de São Paulo,
em ambiente de ventilação natural, com ração (Purina-Brasil) e água à
vontade.

2. Parasito
Cepa de Leishmania (Leishmania) chagasi (MHOM/BR/72/cepa46) foi
mantida

em

hamsteres

(Mesocricetus

auratus)

com

inoculações

intraperitoniais de homogeneizado de baço de animais infectados a cada três
meses.

3. Purificação de amastigotas de Leishmania (Leishmania) chagasi
Hamsteres (Mesocricetus auratus) com aproximadamente 2 a 3 meses
de infecção foram sacrificados em câmara de CO2 e o baço retirado
assepticamente e macerado para obtenção dos parasitos, sendo as
amastigotas

purificadas

segundo

(Dwyer,

1976)

modificado.

Resumidamente, os baços macerados foram homogeneizados em meio
RPMI 1640 (SIGMA, EUA) frio, a suspensão celular deixada por 10 minutos
em gelo para sedimentação de fragmentos tissulares, a seguir filtrada em

43

gaze, passada 4 vezes por agulha fina (24G) e centrifugada a 250 g por 10
minutos. O sobrenadante foi centrifugado novamente a 250 x g por 10
minutos e o sobrenadante resultante centrifugado a 2.465 g por 25 minutos.
O sedimento foi ressuspenso em meio RPMI 1640 incompleto e os parasitos
contados em câmara de Neubauer, sendo a concentração ajustada para 4 e
10 x 106 parasitos/mL.

4. Obtenção de promastigota em cultura .
Amastigotas de Leishmania (L.) chagasi purificadas foram cultivadas
em meio M199 (Gibco,Carlsbad, CA,EUA) enriquecido com10% de soro fetal
bovino (SFB) (Cultilab, Brasil) inativado pelo calor e com 2% de urina
humana filtrada. As formas promastigotas foram cultivadas a 26°C em meio
M199 acrescido de 10% de SFB e posteriormente utilizados nos
experimentos de infecção de macrófagos J774. A partir de um inóculo inicial
de 10

6

parasitos no frasco, contados a cada 24 horas e mantidos com

repiques a cada 4 ou 5 dias. Utilizou-se, nos experimentos, as gerações P1
até P3 e as formas promastigotas na fase estacionária, de crescimento.

5. Cultura de macrófagos J774
Macrófago J774 (HORST IBELGAUFTS’ COPE), gentilmente cedidos
pelo Professor Dr. João Gustavo Amarantes Mendes, foram mantidos no
nosso laboratório, posteriormente descongelados e cultivados em meio
RPMI 1640 inicialmente com 10% de soro fetal bovino inativado pelo calor e
incubados a 37°C em atmosfera úmida com 5% de CO2 . A troca dos meios
para estes macrófagos foi realizada a cada dois dias e as condições de soro
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fetal bovino modificadas para 5% e posteriormente mantida a 1%, até se
processarem os experimentos.

6. Infecção de macrófagos por leishmânia
Células J 774 cultivadas em frascos de cultura (Corning CostarCambrige, MA, EUA) foram desprendidas com “cell scrapper”, (Corning
Incorporated, NY, made in México) e as células lavadas duas vezes com
meio RPMI 1640 a 250 g por 10 minutos. Após lavagem, as células foram
ressuspensas em 1 mL de RPMI 1640 com 1% de SFB e acertada a
concentração para 106 células/mL. Macrófagos J774 foram colocados em
poços ou sobre lamínulas em placa de cultura (Corning Costar, EUA) de 24
poços e incubadas por 2 horas a 370C em atmosfera úmida com 5% CO2.
Posteriormente os macrófagos foram lavados com RPMI 1640 incompleto e
infectados com amastigotas ou promastigotas de Leishmania (L.) chagasi por
6 horas com meio RPMI acrescido de

5% de Soro Fetal Bovino, na

proporção de 2 ou 5 parasitos por macrófago. As lâminas foram coradas com
Giemsa por 30 minutos e o grau de infecção foi avaliado sob microscópio
óptico (Zeiss, Alemanha), contando-se o número de parasitos em cem
células. Os macrófagos obtidos a partir dos poços da placa de cultura foram
utilizados para os experimentos que foram analisados por citometria de fluxo.
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7. Indução de apoptose em macrófagos J774 e avaliação do efeito da
infecção por leishmânia.
Indutores de apoptose: Fator de Necrose Tumoral recombinante
humano (TNFrh) 50ng (BD-Pharmingen,EUA), camptotecina (CPT) 5µM
(SIGMA,EUA) e H2O2 150µM (Merck-Alemanha).
106 células
descritas, foram

J774 aderidas a placa de 24 poços nas condições já
incubadas com diferentes concentrações de CPT (3µM,

6µM, 9µM) e TNFrh (10ng, 50ng) por 6 horas a 370C em atmosfera úmida
com 5% CO2. Após esse período de incubação, as células foram submetidas
à avaliação da apoptose.
Em outros experimentos, as células J774 foram infectadas com
amastigotas ou promastigotas de Leishmania (L.) chagasi na proporção de
cinco parasitos por célula e a seguir incubadas com TNFrh 10ng ou 50ng/mL
ou CPT 5µM ou ainda H2O2 150µM e incubadas por 6 horas a 37°C em
atmosfera com 5% de CO2.

Em seguida, as células foram retiradas por

raspagem e submetidas a diferentes análises.

7.1. Detecção de apoptose, exposição de fosfatidil serina, por ligação a
Anexina V conjugada a fluoresceína (Anexina V-FITC).
Células J774 submetidas a diferentes protocolos experimentais foram
analisadas para detecção de apoptose pelo método de Anexina V, segundo
protocolo do fabricante (BD Pharmingen, EUA). Resumidamente, 106 células
foram incubadas com anexina V conjugada com isoticianato de fluoresceína
(FITC) e acrescidas de iodeto de propídeo (%). Após duas lavagens com
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solução salina tamponada com fosfato 0,01M pH 7,2 (“phosphate-buffered
saline” = PBS), as células foram ressuspensas em 500 µL de PBS com 1%
de albumina bovina e analisadas por citometria de fluxo (FacsComp-BD
Biosciences, EUA).

7.2 Detecção do potencial de membrana da mitocôndria (∆ψm) em
macrófagos J774.
Macrófagos J774 submetidos a diferentes protocolos experimentais
foram avaliados para detecção da perda do potencial de membrana da
mitocôndria (∆ψm). Utilizamos para essa detecção o corante catiônico “APO
LOGIX – JC-1(5,5´,6,6´ - tetrachloro - 1,1´3,3´ - tetraethyl-benzimidazoylcarbocyanine iodide) (Cell Technology, EUA). De acordo com protocolo
fornecido pelo fabricante, 106 células J774, após lavadas com solução salina
tamponada com fosfato 0,01M pH 7,2 (“phosphate-buffered saline = PBS)
fria, foram ressuspensas em 0,5 mL do reagente (1X JC-1-Kit). Em seguida,
as células foram incubadas a 37°C em atmosfera de 5% CO2 por 15 minutos
ao abrigo da luz. Após esse período, as células foram centrifugadas por 10
minutos a 250 g e o sobrenadante removido. O sedimento foi ressuspenso
em 2 mL do tampão de ensaio (1X – JC-1-Kit) seguido de outra
centrifugação com posterior remoção do sobrenadante. Esta etapa foi
repetida uma vez. O sedimento foi ressuspenso em 0,5 mL do tampão de
ensaio (1x JC-1-Kit). Para certificarmos a eficiência do JC-1 Kit, utilizamos
um desacoplador de membrana da mitocôndria, carbonyl cyanide 4- trifluoromethoxyphenylhydrazone,

(FCCP)

(SIGMA,

EUA)

em

diferentes

concentrações (1,56µM, 3,12µM, 6,25µM, 12,5µM, 25µM e 50µM). A
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detecção do potencial de membrana da mitocôndria (∆ψm) destes
macrófagos J774 foi em seguida analisada por citometria de fluxo. Os
resultados que exibem JC-1 agregados a membrana da mitocôndria que não
perdeu seu potencial de membrana (∆ψm), estão expressos no quadrante
superior direito de cada painel e são, portanto detectados no canal FL2
enquanto que no quadrante inferior direito de cada painel foi detectada em
canal FL1, a membrana da mitocôndria que sofreu alteração no seu
potencial de membrana (∆ψm) e possibilitou quebra monomérica de JC-1.

8. Expressão da proteína do choque térmico rHSP83 pela bactéria M15
Plasmídeo pQE-Li contendo gene da proteína do choque térmico
(“Heat Shock Protein”-HSP) de 83 kDa de Leishmania (L.) infantum foi
gentilmente cedida pelo Dr. Sérgio O. Angel (Angel et al., 1996). Para a
expressão do HSP83, o plasmídeo foi inserido na bactéria Eschericia coli
M15 resistente a kanamicina. A bactéria M15 , foi cultivada em 3 mL de meio
Lauri Bretani com 30µg/mL de kanamicina (LB) + 50 µg/mL de ampicilina, e
deixada por 18 horas sob agitação a 37°C. Após este período 20µL da
cultura bacteriana foram transferidos para outros 2 tubos contendo 2 ml de
LBKanamicina + ampicilina, e deixados a 37°C sob agitação constante por
duas horas, para ser obtida em fase logarítmica, com 0,6 de densidade
óptica (D.O) a 550nm. Um dos tubos foi guardado a 4°C (controle sem
indução) e no outro a indução da expressão da proteína foi feita
adicionando-se 1mM de isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo (IPTG) 1M,
incubando-se sob agitação a 37°C por duas horas. As culturas bacterianas
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com e sem IPTG, foram centrifugadas a 5.000 g por 10 minutos e o
sobrenadante desprezado. Em seguida foi adicionado Tampão de lise (PBS
+ 1% de Triton X-100 + 4mg/mL de lisozima) + inibidor de protease
PMSF(1mM) (SIGMA, EUA) e a lise das bactérias foi completada pelo
processo de congelamento (-80°C) e descongelamento (37°C) por 3X. Após
essa etapa, os tubos foram centrifugados a 15.000 g por 15 minutos. As
amostras foram submetidas a corrida eletroforética em gel de poliacrilamida
com duodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 12 %, sendo utilizado 8 µL do
sobrenadante e 8µL do sedimento dissolvido com uréia 8M, com e sem
indução com IPTG e paralelamente com 5µL de padrão de PM (HighSigma).

9. Infecção em macrófagos J774, por bactéria E. Coli M15 contendo o
gene de proteína de choque térmico de 83 kDa (HSP 83) de Leishmania
(L.) infantum.
106 macrófagos J774 foram aderidos por uma hora em placas de 24
poços, e incubados com 5 µL da cultura de bactéria M15 sem indução por
IPTG (controle negativo) ou com 5µL da cultura de bactéria M15 com indução
por 1mM de IPTG por 30 minutos. Esses macrófagos foram induzidos por
CPT 5 µM e TNF 50 ng , por 6 horas conforme descrito anteriormente e, após
lavagem por PBS, submetida a análise da apoptose em citometria de fluxo.
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10- Detecção de poli (ADP-ribose) polimerase (PARP) 113 kDa em
macrófagos J 774 .
106 células J774 submetidas a diferentes protocolos experimentais
cultivados

em

placas

de

6

poços

(Corning,

Costar,

EUA)

foram

posteriormente coletados com tampão de lise (NaCl 150 mM; Glicerol 10%;
Triton 1%, EGTA 1 mM e MgCl2, HEPES 20mM; aprotinina (SIGMA, EUA) 1
µg/mL; Leupeptina (SIGMA, EUA) 1 µg/mL e PMSF (SIGMA, EUA) 1 mM) e
submetidos a dosagem de proteínas pelo metódo de Bradford (Bradford,
1976; Stoscheck, 1990), utilizando-se como padrão a albumina bovina (BSA).
Cinqüenta µg de cada amostra de macrófagos J774 foram submetidas a
eletroforese em gel de SDS-PAGE 12%. A transferência do gel para a
membrana de nitrocelulose foi realizada com um sistema semiseco por 2
horas. Em seguida a membrana foi bloqueada em tampão tris fosfato com
tween 0,05% (TBS-T), acrescido de 5% de leite desnatado durante 1 hora.
Após o bloqueio com 5% de leite, a membrana foi incubada com anticorpo de
coelho anti-PARP 1:1000 (Rabbit anti-PARP automodification Domain (509524) – CALBIOCHEM, EUA) por 18 horas a 4°C. A membrana de
nitrocelulose foi então lavada 3 vezes em TBS-T. Na etapa seguinte um
anticorpo bovino anti- IgG de coelho conjugado com peroxidase 1:2000
(CALBIOCHEM, EUA) foi colocado e incubado por 1 hora. Depois a
membrana foi revelada pelo sistema de “enhanced chemiluminescence”
ECL.(Amersham Pharmacia Biotech). A densitometria foi realizada utilizandose o programa: Scion image beta 4.03 (www.scioncorp.com).
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11- Detecção da atividade de caspase 3 em macrófagos J 774
Para detecção específica e quantitativa in vitro da atividade de
caspase 3, utilizamos o ensaio enzimático e de imunoabsorbância
fluorométrica (FIENA- Roche Diagnostics Corporation, EUA), segundo
protocolo do fabricante.

2x106

células foram lavadas com PBS fria e

centrifugadas a 300 g. O sedimento foi ressuspenso em 200 µL de solução
5, tampão de lise dithiothreitol (1x DTT), incubado por um minuto no gelo.
Em seguida as células foram centrifugadas por 15 minutos a 1800 g. 100µL
do sobrenadante foram utilizados para análise. Na etapa seguinte, 100µL de
anti-caspase 3 (concentração ou dilução) foram colocados em

placa

“microtiterplate” (MTP) e incubada a 4°C por 18 horas. A solução de
sensibilização foi removida e a placa foi bloqueada com 200µL de tampão
bloqueador (solução 3-Kit FIENA) por 30 minutos. A solução bloqueadora
foi removida e a placa lavada três vezes com 200µL de solução tampão de
incubação (solução 4-Kit FIENA) por um minuto cada lavagem. A seguir,
100µL do lisado celular, foram colocados na MTP e esta foi coberta com
plástico adesivo e incubada por uma hora a 37°C. Em seguida, o lisado foi
removido por aspiração e lavado com 200µL de tampão de incubação por
um minuto cada lavagem. Finalmente, foram adicionados 100 µL da solução
de substrato: Acetyl-asp-glu-Val-Asp-7- amido- 4- trifluoromethyl-coumarin
1x (Ac-DEVD-AFC) e a placa coberta com plástico adesivo e incubada a
37°C por duas horas. As soluções de calibração: 7- amido –4trifluoromethyl-coumarin

(AFC)

foram

diluídas

de

acordo

com

recomendações do fabricante (50µM, 25µM, 10µM, 1µM, 0,5µM) (FIENA-Kit)
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e as amostras foram então mensuradas fluorometricamente. Utilizamos para
leitura filtro de excitação de 450 nm e de emissão 535 nm. Unidades de
caspase 3 foram determinadas utilizando-se a seguinte formula:
Unidades de Caspase 3 = (∆FU/min) x slope-1 x (1 unidade/10-6 ∆M
AFC/min), obtidas a partir da curva padrão de AFC, onde as absorbâncias
foram tratadas pelos métodos de transformação e

regressão linear pelo

programa GraphPad Prism3.

12- Detecção de caspase 3 clivada (ASP 175) em macrófagos J 774
106 macrófagos J 774 submetidos a diferentes protocolos foram
utilizados para detecção de caspase 3 clivada (ASP 175) ( Cell Signaling,
USA) por citometria de fluxo. H2O2 foi utilizado como indutor direto da
clivagem de caspase 3. As células foram fixadas com 0,5% de formaldeído
em PBS por 10 minutos a 37°C, centrifugadas e lavadas uma vez com PBS
para remoção do fixador. Posteriormente, as células foram permeabilizadas
(5 mL 0,25% Triton X -100), no gelo por 30 minutos e lavadas uma vez em
tampão de incubação (0,5g de BSA em 100mL de PBS) por 10 minutos a
250 g e ressuspensas em tampão de incubação. Foi então adicionado
anticorpo de coelho anti- caspase – 3 clivada humana (ASP 175) na diluição
1:25 (Cell Signaling, USA) e feita incubação por 30 minutos a temperatura
ambiente. As células foram lavadas duas vezes com 500 µL de tampão de
incubação, 10 minutos cada, a 250 g, e em seguida incubadas com o
anticorpo de cabra anti-IgG de coelho marcado com biotina (DAKO, EUA) na
diluição 1:300

por 30 minutos a temperatura ambiente e posteriormente

lavadas com tampão de incubação por 10 minutos a 250 g. Em seguida foi
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acrescentada a estreptavidina conjugada com isotiocianato de fluoresceína
(FITC) na diluição 1:50 (DAKOCYTOMATION, EUA) e feita incubação por 30
minutos a temperatura ambiente. As células foram então lavadas duas vezes
com tampão de incubação, 10 minutos cada, a 250 g, ressuspensas em
tampão de incubação e analisadas por citometria de fluxo (BD, EUA). Os
resultados são expressos em % de fluorescência.
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RESULTADOS

1-Infecção de Macrófago J774 com Leishmania (L.) chagasi.
Para avaliarmos a proteção de células J 774 da apoptose quando
infectadas in vitro com Leishmania (L.) chagasi e as vias de sinalização
envolvidas

neste

processo,

padronizamos,

inicialmente,

a

melhor

concentração de soro fetal bovino (SFB) para crescimento de células J 774
em cultura, como sendo de 1% de SFB. Posteriormente, buscamos a melhor
relação de número de parasitos/macrófago, assim como a melhor
concentração de SFB a ser utilizada na infecção de macrófagos com
promastigotas ou amastigotas de Leishmania (L.) chagasi, além do tempo de
infecção.

Obtivemos

como

melhor

resultado

a

relação

de

5

parasitos/macrófago (5:1), com 5% de SFB e no tempo de 6 horas de
infecção (Figura1). O mesmo foi feito com amastigotas de Leishmania (L.)
chagasi, obtendo-se resultados similares (dados não mostrados). A partir
destes dados, os experimentos posteriores foram realizados nessas
condições de cultura e infecção.
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Número de parasito/100 células

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
5:1

2:1

5:1

sem soro

2:1
SFB 5%

Relação entre parasito e macrófago.

Figura 1- Grau de infecção em células J774 por promastigotas de
Leishmania (L.) chagasi, em tempos diferentes de cultura e relação
parasito/célula de 2:1 e 5:1, na presença ou não de soro fetal bovino (SFB).
2x106 células foram incubadas por 2 horas para a sua adesão à placa e
mantidas após infecção por diferentes tempos.
= 3 horas;

= 6 horas;

=24 horas;

= 48 horas
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2. Indução de apoptose em célula J 774.
Inicialmente observamos que as células em cultura, sem nenhum
estimulo adicional, já expressam um percentual de células que expõem
fosfatidil serina, quando avaliada por ligação a anexina V, que interpretamos
como morte por apoptose. Utilizando diferentes indutores de apoptose, fator
de necrose tumoral humano recombinante (rTNF) e camptotecina (CPT) , em
diferentes concentrações, observamos que CPT nas concentrações de 3 e 6
µM e rTNF nas concentrações de 10ng/mL e 50ng/mL (Figura 2) foram os
melhores estímulos para induzir apoptose em células J774.
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A

7,5

1,9

B

2,6

19,0

C

2,2

1,8

30, 8

D

2,7

Iodeto de propídeo

28,8

E
2,0

1,1

33,2

1,0

1,0

26,4

F

2,4

5,7

24,3

Anexina v
Figura 2. Detecção de apoptose (exposição de fosfatidil serina) em célula J774
induzida por diferentes concentrações de camptotecina (CPT) ou de TNF
recombinante (rTNF) por 6 horas, pelo método de Anexina V por citometria de fluxo.
Controle (A); CPT 3 µM (B); CPT 6µM (C); CPT 9 µM (D); rTNF 10ng/mL (E); rTNF
50ng/mL (F).
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3. Proteção de apoptose em célula J 774 infectadas com Leishmania
(L.) chagasi
Estabelecidos os parâmetros para infecção de células J774 com
promastigotas e amastigotas de Leishmania (L.) chagasi e as condições que
levam a apoptose, isto é, por tempo de cultura, indução com CPT ou rTNF,
partimos para avaliar a proteção da célula de apoptose com a infecção.
Células J774 foram infectadas com amastigotas ou promastigotas de
Leishmania (L.) chagasi e induzidas a apoptose por manutenção em cultura,
uso de CPT 5 µM ou rTNF 50 ng/ml nas condições previamente
estabelecidas. Em cultura, as células não infectadas, mesmo sem a
presença de agente indutor de apoptose, apresentam exposição de fosfatidil
serina e ligação a anexina V em 19% no final do período do experimento
(Figura 3 A). Esta porcentagem cai quando as células são infectadas com
amastigotas ou promastigotas (Figura 3 B, C), no entanto, a queda é maior
com as infectadas por promastigotas (Figura 3C). Quando utilizamos CPT
(Figura 3D) ou rTNF (Figura 3G) ocorre aumento da porcentagem de células
anexina V positivas em relação a células controle (Figura 3A).

Porém,

quando essas células induzidas, foram infectadas com amastigotas (Figura
3E) ou promastigotas a porcentagem de células anexina V positivas
diminuíram consideravelmente (Figura 3F, H).
Com esses resultados mostrando proteção de apoptose quando as
células eram infectadas com Leishmania (L.) chagasi, passamos à avaliação
de possíveis vias intracelulares envolvidas nesse processo de proteção.
Avaliamos o envolvimento de mitocôndria analisando a alteração do
potencial de membrana mitocondrial, a participação da HSP 83 de
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Leishmania infantum como possível fator inibidor da apoptose, a clivagem da
proteína nuclear alvo poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) resultante da
ativação de caspase 3, bem como a atividade de caspase 3 e ainda a
presença da caspase 3 clivada.
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Figura 3. Apoptose em células J774, infectadas com Leishmania (L.) chagasi, na
presença de 5% de SFB e induzidas por 5 µM de camptotecina (CPT) ou 10 ng de
rTNF, detectada pelo metódo de Anexina V , analisadas por citometria de fluxo.
Controle (A); amastigotas (B,E); promastigotas (C,F,H); CPT (D,E,F); rTNF (G,H).
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4. Detecção da alteração do potencial de membrana da mitocôndria.
Em primeiro plano, para avaliar o funcionamento do Kit JC-1 que
detecta alteração do potencial de membrana da mitocôndria por ser um
corante catiônico por citometria de fluxo, utilizamos como controle positivo
da reação um desacoplador de membrana mitocondrial “carbonyl cyanide 4trifluoromethoxiphenylhydrazone” (FCCP) em diferentes concentrações (1,56
µM, 3,12 µM, 6,25 µM, 12,5 µM, 25 µM e 50 µM) (Figura 4). Observamos
que o kit eficientemente mostra a alteração do potencial de membrana,
atingindo 70 % de alteração do potencial de membrana da mitocôndria
quando utilizamos a concentração de 50 µM de FCCP (Figura 4 G).
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29,7
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46,6

17,5

E

58,0

28,2
43,6
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19,8

49,6

G
FL2

9,4
70,7
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Figura 4 – Detecção do potencial de membrana da mitocôndria com diferentes
concentrações do desacoplador de membrana da mitocôndria (FCCP). 106
células J774 foram incubadas para sua adesão à placa por 2 horas, induzidas
por 6 horas com FCCP em diferentes concentrações, e incubadas com o
corante catiônico JC-1, para detecção do potencial de membrana da
mitocôndria. Análise por citometria de fluxo.
Controle (A); FCCP 1,56 µM (B); FCCP3,12µM (C); FCCP 6,25µM (D); FCCP
12,5 µM (E); FCCP 25µM (F): FCCP 50µM (G).
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Na avaliação da alteração do potencial de membrana da mitocôndria em
células controle e infectadas com amastigotas ou promastigotas e induzidas
a apoptose por CPT e rTNF, as células em cultura, na ausência de estímulo
indutor, apresentam alteração do potencial de membrana de mitocôndria em
30%. Essa porcentagem diminui com a infecção com amastigota para 23,2%
(Figura 5B) o que não ocorre com promastigotas (Figura 5C). A indução de
apoptose com CPT ou rTNF não aumentou o potencial de membrana da
mitocôndria em relação às células controle, sem indução (Figura 5D e 5G),
porém, a infecção com promastigotas em células induzidas por rTNF inibiu a
alteração do potencial de membrana da mitocôndria (Figura 5 I).
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Indução
B
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26,8
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19,3
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Figura 5 - Detecção do potencial de membrana de mitocôndria (∆Ψm) de células
J774 infectadas com Leishmania (L.) chagasi. 106 células J774 foram infectadas
com amastigota ou promastigota (parasito: célula = 5:1), e induzidas por TNF
recombinante (rTNF 50 ng/mL) ou camptotecina (CPT 5 µM). Controle (A);
infectadas com amastigota (B,E,H); infectadas com promastigota (C,F,I); induzidas
por CPT 5µM (D,E,F); induzidas por rTNF 50ng/mL (G,H,I); desacoplador de
membrana da mitocôndria (FCCP, 50µM) (J). Análise por citometria de fluxo
utilizando corante catiônico JC-1.
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5. Proteção de apoptose por HSP 83.
O potencial de membrana de mitocôndria apresentou alterações em
algumas situações que reverteram com a infecção. Portanto, passamos ao
estudo do possível envolvimento do APAF-1 que resulta da alteração em
mitocôndria no processo de apoptose e contribui na formação do
apoptossoma. Para tanto, recorremos a chaperona HSP 83 da Leishmania
infantum, pois proteínas do choque térmico foram descritas como inibidoras
do APAF-1 (Heussler et al., 2001).

A bactéria E.coli M15 contendo

plasmídeo pQE-Li com gene de HSP83, incubada com IPTG que induz a
expressão da proteína, foi lisada e

o sobrenadante e o sedimento

analisados em eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de
sódio (SDS) 10%. No sobrenadante não detectamos a HSP83, mas, sim no
sedimento (Figura 6), confirmando a sua localização celular.

Isto nos

direcionou para o protocolo utilizando a própria bactéria contendo o inserto
do Hsp83 no experimento de proteção da apoptose. Esta abordagem trazia a
vantagem de mimetizar a infecção de macrófago por leishmânia, pois as
bactérias são também fagocitadas por essas células e além de expressar
Hsp83, quando induzida por IPTG, à semelhança do que possivelmente
ocorre com leishmânia que expressa Hsp83 durante a infecção.
Nas diferentes condições que levam à apoptose, isto é, manutenção
em cultura ou indução por CPT ou rTNF, a presença de bactéria que
expressa Hsp83, na presença de IPTG, levou à diminuição da porcentagem
de células em apoptose. (Figura 7 C, E, G) em relação às células com a
bactéria sem IPTG (Figura 7 B) e em relação a células com os indutores
CPT (Figura 7 D) ou rTNF (Figura 7F).
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Figura 6. Detecção da expressão de HSP 83 de Leishmania infantum por
Western blotting. Linha 1. Sobrenadante de cultura de bacteria com IPTG.
Linha 2. Sedimento de cultura de bactéria com IPTG.
IPTG= Isopropil-1 tio-beta-D galactosideo
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Anexina v
Figura 7- Efeito da proteína do choque térmico de 83 kDa (HSP83) de Leishmania (L.)
infantum na apoptose de células J 774. 106 células J774 foram infectadas com bactéria
M15 contendo plasmídio com o inserto de gene de HSP 83 de Leishmania (L.) infantum
na presença ou não de IPTG por 30 minutos e induzidas por rTNF 50 ng/mL ou
camptotecina (CPT) 5 µM por 6 horas. Controle (A); Bactéria (B); Bactéria + IPTG (C);
CPT 5 µM (D); Bactéria + IPTG induzida por CPT (E); rTNF 50 ng/mL (F); Bactéria +
IPTG induzida por rTNF (G). Análise por citometria de fluxo, utilizando o metódo de
Anexina V.
IPTG= Isopropil-1 tio-beta-D galactosideo
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6. Detecção de PARP em células J774 infectadas com Leishmania (L.)
chagasi e induzidas a apoptose por CPT
Um dos elementos que se destaca no processo de apoptose é a poli
(ADP-ribose) polimerase (PARP) que é ativada em conseqüência à
fragmentação do DNA. Subseqüentemente, PARP sofre fragmentação nesse
processo (Hong et al., 2004; Ivana Scovassi and Diederich, 2004; Koh et al.,
2005). Nas células J774 analisamos a expressão de PARP por Western-blot
e avaliamos por densitometria (Figuras. 8 A, B e C). Em relação às células
sem indução, a indução por CPT não levou ao aumento da PARP de 116
kDa, não mostrou aparecimento de bandas de massa molecular de 89 kDa,
porém, houve aumento da banda de 24 kDA. Por outro lado, a infecção por
amastigota de Leishmania (L.) chagasi em células J774, sem a presença de
qualquer indutor, levou à diminuição da expressão de PARP de 116 kDa,
não aparecimento de fragmento de 89 kDA, mas aumento da de 24 kDa.
Nas células infectadas por promastigotas de Leishmania (L.) chagasi,
observamos uma diminuição da banda de 116 kDa, aparecimento de uma
molécula de 89kDa e diminuição da expressão da de 24 kDa.
Em relação às células sob indução por CPT, a infecção por
amastigota na presença de CPT mostrou diminuição da expressão da
molécula de 116 kDa, não aparecimento da molécula de 89 kDa, mas,
diminuição da de 24 kDa. Por outro lado, a infecção por promastigota na
presença de CPT, não alterou a expressão da molécula de 116 kDa, levou
ao aparecimento da molécula de 89 kDa , mas, diminuição da de 24 kDa.
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Figura 8 - Detecção de PARP [Poli (ADP-ribose) polimerase] 116 kDa em células
J774 infectadas por Leishmania (L.) chagasi. 106 células J774 foram infectadas
com amastigota ou promastigota (parasito:célula = 5:1) por 6 horas e induzidas
por camptotecina (CPT 5µM) por 6 horas. Amostras foram submetidas a SDSPAGE 12% e analisadas por western blot utilizando-se anticorpo policlonal de
coelho anti-PARP bovino.A- Western blot, B- Densitometria de molécula de 116
kDa. C- Densitometria de molécula de 24 kDa
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7. Detecção da atividade de caspase 3 e caspase 3 clivada em células
infectadas com Leishmania (L.) chagasi e induzidas a apoptose por
CPT ou H2O2:
Um dos processos chaves para que ocorra a apoptose é a ativação
de caspase 3. A cultura de células sem indução com CPT apresenta uma
certa atividade de caspase 3 que na presença de infecção por promastigotas
diminuiu quando comparada ao controle. A indução com CPT não levou ao
aumento da atividade de caspase 3 em relação à célula sem indução.
Para avaliarmos o efeito da infecção na atividade da caspase 3,
utilizamos H2O2 na concentração de 150 µM que sabidamente induz a
atividade de caspase 3 (Jiao et al., 2006). Os resultados mostram que H2O2
aumenta a atividade de caspase 3 e quando as células foram infectadas com
amastigotas ou promastigotas houve uma redução da atividade de caspase
3, sendo mais eficiente com promastigotas. (Figura 9).
Como havíamos demonstrado uma diminuição na atividade de
caspase 3, partimos para avaliar a presença da caspase 3 clivada. Para isto
avaliamos esse produto por citometria de fluxo, utilizando anticorpo anticaspase 3 clivada e utilizando ainda H2O2 como ativador da caspase 3. Nas
células sem tratamento detectamos caspase 3 clivada em 11,1% que não se
alterou visivelmente quando infectadas por amastigotas ou promastigotas
(Figura 10 A, B e C) . Camptotecina não induziu o aumento caspase 3
clivada, nem apresentou alteração na presença de infecção. Entretanto, com
H2O2 observamos aumento da porcentagem de caspase 3 clivada (Figura 10
D) e essa porcentagem foi reduzida com a infecção tanto com amastigotas
(Figura 10 E) como promastigotas (Figura 10 F).
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Figura 9 – Efeito da infecção com amastigota ou promastigota de Leishmania (L.)
chagasi na atividade de caspase 3. 2x106 células J774 foram infectadas com
amastigota ou promastigota de Leishmania (L.) chagasi (parasito:célula = 5:1) por 6
horas e induzidas por H2O2 (150µM) ou Camptotecina (CPT) 5 µM) por 6 horas. A
detecção foi realizada por “Fluorometric Immunosorbent Enzyme Assay” (FIENA).
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Figura 10 - Detecção de caspase 3 clivada em células J774 infectadas
com Leishmania (L.) chagasi. Células J774 foram infectadas com
amastigota ou promastigota (parasito:célula =5:1) por 6 horas e induzidas
por H2O2 (150µM) ou Camptotecina (CPT) 5 µM por 6 horas. Controle (A);
amastigota (B,E,H); promastigota (C,F,I); H2O2 (D,E,F); CPT (G,H,I).
Analisada por citometria de fluxo.
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DISCUSSÃO
No

estabelecimento

e

no

desenvolvimento

da

infecção

por

leishmânia, o parasito recorre a diversos mecanismos para evadir-se da
resposta imune protetora, incluindo a inibição de apoptose da célula
hospedeira, observada tanto em experimentos in vitro (Moore and
Matlashewski, 1994) como in vivo em leishmaniose visceral em hamsteres
(Lindoso, 2001.). Esta inibição da apoptose de células do hospedeiro por
parasito protozoário intracelular é importante por viabilizar a vida deste
protozoário dentro de uma célula que, na vigência do processo inflamatório,
pode ser eliminado por apoptose, com conseqüente eliminação de parasitos
no seu interior. As diversas estratégias utilizadas por este parasito,
provavelmente subvertem a seu favor a transdução de sinais apoptóticos e
propicia condições para estender o tempo de vida da célula hospedeira.
Contudo, pouco se sabe a respeito dos mecanismos biológicos celulares de
tais interferências e suas implicações no processo de inibição da apoptose.
Para realizarmos este estudo das vias envolvidas na proteção do
macrófago da apoptose na infecção por leishmânia, utilizamos a linhagem
celular macrófagica J774 considerando suas características bastante
peculiares que favorecem a abordagem de mecanismos de inibição de
apoptose. A linhagem celular macrófagica J774 foi estabelecida a partir de
um tumor crescido em um camundongo BALB/c fêmea e corresponde a
uma

fase

definida

de

desenvolvimento

do

macrófago

(http:/www.copewithcytokines.de/cope.cgi?5463) e já foi utilizada em vários
estudos que avaliaram os mecanismos de transcrição de sinal em diferentes
sistemas (Abarca-Rojano et al., 2003; Balaraman et al., 2005; D'Agostino et
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al., 2003; Hisaeda et al., 1997; Ibata-Ombetta et al., 2003; Lai and Sjostedt,
2003; Zhang and Wang, 2003). Além disso, essas células expressam
receptores para imunoglobulinas e complemento, os quais facilitam a
entrada da leishmânia no macrófago sem ativar os mecanismos efetores
desta célula (http://www.cellsciences.com). De acordo com (Cunningham,
2002), promastigotas metacíclicos opsonizam-se com as partículas C3b e C3bi
do complemento os quais se ligam aos receptores CR1 e CR3 do
macrófago, respectivamente, sendo esta a via predominante de entrada no
macrófago por estes parasitos e que promovem a fagocitose sem
desencadear o burst oxidativo, facilitando a sobrevivência do mesmo
(Mosser and Edelson, 1987). Também está descrito que amastigotas de L.
major e L. donovani usam o receptor CR3 para internalização na célula
hospedeira (Alexander et al., 1999). Além disso, amastigotas de L. major e
de L. mexicana usam opsonização por imunoglobulinas para entrarem no
macrófago utilizando-se do receptor Fc (Guy and Belosevic, 1993; Peters et
al., 1995).
No presente trabalho, estabelecemos no macrófago J774 a infecção
por amastigotas ou promastigotas de Leishmania (L.) chagasi e partimos
para avaliação da proteção de apoptose e da possível via de transdução de
sinal de apoptose envolvida, utilizando três estímulos: a indução de morte
por rTNF que o faz por receptores da grande família de receptores de TNF
(TNFR1), portanto, por via considerada extrínseca; a indução de morte por
camptotecina (CPT), inibidora da topoisomerase I no DNA, que atua
diretamente no núcleo e ainda a privação de nutrientes que provavelmente
agiria na via intrínseca da mitocôndria.
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Os dados de nosso estudo in vitro mostraram que a apoptose de
macrófagos J774 foi inibida pela infecção com amastigotas e mais
proeminentemente com promastigotas de Leishmania (L.) chagasi, quando
induzidas por fator de necrose tumoral recombinante humano (rTNF) ou por
camptotecina (CPT) ou por privação de nutrientes. O fato da proteção de
apoptose ser em diferentes graus por estes parasitos, de forma mais
marcante quando estes macrófagos estavam infectados com promastigotas,
sugere que a proteção de apoptose envolve vias diferentes.
Nossos resultados sobre proteção de apoptose em células J774
suscitaram outros experimentos que pudessem esclarecer quais as
possíveis vias de sinalização envolvidas neste processo.
Iniciamos esse estudo por um ponto da via intrínseca, detectando o
potencial de membrana da mitocôndria, devido ao fato de que certos sinais
como dano no DNA e stress, estimularem o recrutamento de Bax (membro
pró-apoptótico da família Bcl-2) que se liga à membrana externa da
mitocôndria e faz poros que propiciam o colapso do potencial de membrana
da mitocôndria. (Heussler et al., 2001; Kluck et al., 1997). A perda do
potencial de membrana favorece a liberação do citocromo c para o citossol
onde se associa ao fator 1 de ativação de protease de apoptose (APAF-1) e
com posterior associação a caspase 9 formando o apoptosoma que age com
sinal direto para a caspase executora 3 (Heussler et al., 2001). Utilizamos
para detecção do potencial de membrana, um corante catiônico JC-1 que se
liga a membrana da mitocôndria sadia carregada negativamente e emite
coloração em vermelho enquanto que em membranas que estão entrando
em apoptose, o corante catiônico JC-1 começa a entrar para a parte interna
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da mitocôndria, quebrando-se em monômeros e emitindo nestas condições a
coloração em verde, emissões essas analisadas por citometria de fluxo.
Nossos resultados mostram que há envolvimento da via da mitocôndria
na situação de privação de nutriente e de indução por rTNF, pois a infecção
por amastigota e por promastigota reverteram, respectivamente, a alteração
do potencial de membrana. Alguns autores já mostraram atuação de TNF
passando por mitocôndria (Wajant et al., 2003). No nosso estudo, não se
observou reversão do potencial de membrana por CPT embora envolvimento
da mitocôndria com o uso de CPT tenha sido relatado anteriormente em
outra linhagem celular (Sordet et al., 2003). Nossos resultados corroboram
ainda os resultados (Akarid et al., 2004) que mostram que a infecção de
macrófagos derivados de medula óssea com Leishmania major previne a
liberação de citocromo c da mitocôndria. Há relatos de que a perda do
potencial de membrana da mitocôndria está correlacionada com a indução
de apoptose e que bcl-2 protege a mitocôndria deste efeito. Além deste
aspecto, a despolarização da mitocôndria na apoptose parece estar
associada com a transição de permeabilidade, um evento que envolve a
formação de um canal inespecífico nas membranas mitocondriais, as quais
são também bloqueadas por bcl-2 (Kluck et al., 1997). A participação de bcl2 na infecção por leishmânia necessita de estudos posteriores. O próximo
passo dentro dos nossos estudos, dentro ainda da via intrínseca, foi analisar
a inibição da via de apoptose, utilizando uma proteína do choque térmico
(“heat shock protein” = HSP) de 83 kDa de Leishmania (L.) infantum. O
evento que se segue à alteração do potencial de membrana da mitocôndria
é a liberação de citocromo c e Apaf-1 que resultam na formação do
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apoptossoma onde interferência de HSP fora relatado (Heussler et al.,
2001).
Sabidamente, as HSPs, são uma família altamente conservada
evolucionariamente, e podem estar envolvidas com a adaptação de
patógenos

ao

ambiente

do

hospedeiro

e

na

transformação

de

microrganismos em formas proliferativas. E o mais importante, parece que
as

HSPs

nas

células

hospedeiras

protegem

estas

células

das

consequências do stress associado com a infecção (Hisaeda et al., 1997).
Dentro dos estudos de proteção de apoptose, foram descritos os
efeitos anti-apoptóticos de HSP70 e HSP90 através de sua associação
direta ao Apaf-1, inibindo deste modo a formação do apoptossoma (Mosser
et al., 2000; Pandey et al., 2000; Saleh et al., 2000), fator determinante para
ativação de caspase 3 (Ikeyama et al., 2001).
Em nossos estudos utilizamos uma bactéria E.coli M15, contendo o
gene de HSP 83 de Leishmania (L.) infantum, ligado ao plasmídeo pQE-Li.
Analisando a expressão da HSP83 pela bactéria, observamos que a proteína
expressa permanece ligada a célula e não é secretada. Isto nos direcionou
para utilizar a própria bactéria com gene de HSP83 nos experimentos e foi
um protocolo que mais se aproximou do que ocorre no processo de infecção
de macrófago por leishmânia. No nosso experimento, ao invés da leishmânia
que é fagocitada por macrófago, utilizamos a bactéria para ser fagocitada e
utilizamos IPTG que leva a indução da expressão da proteína na bactéria.
Observamos no nosso estudo, a proteção de apoptose em macrófagos J774
quando infectados com bactéria M15 na presença do indutor IPTG em
todas as condições avaliadas: privação de nutriente, e com rTNF ou CPT.
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Estes resultados de proteção de apoptose por HSP83 em célula J774
corroboram os trabalhos descritos na literatura que mostram proteção, por
exemplo, de hepatócitos de rato por HSP70 quando sob indução da
apoptose por H2O2 e etanol, além dessa inibição ser também descrita com
HSP65 e HSP90 em outros tipos celulares (Heussler et al., 2001; Hisaeda et
al., 1997; Ikeyama et al., 2001).
Os nossos resultados sugerem que HSP83 pode atuar na via
intrínseca quando alteração do potencial de membrana de mitocôndria
ocorrer na infecção por leishmânia, inibindo a formação de apoptossomo.
Entretanto, nossos achados sugerem que a proteção de HSP 83 de
Leishmania infantum em macrófago J774 pode atingir outras vias, uma vez
que foi eficiente também na apoptose induzida por CPT que aparentemente
não alterou o potencial de membrana de mitocôndria.
Um outro fator importante para modular a morte por apoptose é a
atividade da enzima nuclear poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) de 116
kDa que é expressa quando há quebra do DNA. O acúmulo da proteína poli
(ADP-ribosilada), o polímero PAR, no entanto, resulta no consumo de NAD+
e ATP, levando ao dano celular, o que é controlado pela degradação da
PARP pela caspase 3. Portanto, no processo de apoptose, pode ocorrer
aumento da expressão da PARP e/ou fragmentação em moléculas de 89 e
24 kDA (Hong et al., 2004; Rodriguez-Hernandez et al., 2006).
Em nossos estudos investigamos se a presença do parasito da
Leishmania (L.) chagasi poderia interferir na clivagem de PARP. Nós
observamos que a indução por CPT não levou ao aumento da PARP de 116
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kDa ou do fragmento de 24 kDa nas células J774, nem induziu a
fragmentação desta em molécula de 89 kDa.
Por outro lado, a infecção por amastigotas e promastigotas de
Leishmania (L) chagasi , sem a presença de qualquer indutor, apresentou
uma diminuição da expressão de PARP de 116 kDa. Devido provavelmente
a inibição de apoptose gerada por estes parasitos quando estes estão sob
condições de cultura, momento em que a célula sem o parasito apresenta
apoptose em decorrência da perda de nutrientes e fatores de crescimento,
com a presença dos parasitos, a esperada quebra de DNA não ocorre e
conseqüentemente esse aumento de PARP não é observado.
De modo intrigante, nas células infectadas por promastigotas de
Leishmania (L.) chagasi observamos fragmento de 89 kDa, independente da
indução ou não por CPT. Esse resultado é contraditório em relação à
inibição da apoptose na presença de infecção, encontrada neste estudo e
em outros (Lindoso, 2001.; Moore and Matlashewski, 1994), uma vez que o
encontro dos fragmentos de 89 kDa e de 24 kDa é tido como sinal de
apoptose (Koh et al., 2005). Por outro lado, o trabalho de (Goebel et al.,
2001) mostra resultados similares aos nossos onde a inibição de apoptose
por Toxoplasma gondii, em células HL-60 e U937 foi acompanhada de
alterações na expressão de PARP e com clivagem de PARP com
aparecimento de fragmento de 83 kDa.
Devemos ressaltar, no entanto, que encontramos diferença na
expressão de 24 kDa nas diferentes condições, com aumento da sua
expressão sob indução por CPT e sua diminuição nas células infectadas.
Este encontro talvez explique essa aparente contradição do encontro de
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fragmentação do PARP na vigência de inibição de apoptose, pois,
recentemente o papel dos diferentes fragmentos vem sendo elucidado.
Sabe-se que o fragmento de 24 kDa contém um domínio de ligação de DNA
que possivelmente facilitaria o processo de apoptose por bloquear o acesso
de enzimas reparadoras de DNA fragmentado, enquanto que o fragmento de
89 kDa teria alguma ação na prevenção da depleção de energia ou na
sinalização de dano ao DNA (Koh et al., 2005). Desta forma, o fragmento de
24 kDa propiciaria e o de 89 kDa preveniria da apoptose, o que é condizente
com os nossos achados.
Nossos resultados trazem a tona algo que não fora observado com
este protozoário em relação à inibição dos processos apoptóticos
envolvendo uma proteína nuclear alvo, que parece guardar outras
possibilidades que não as descritas, redefinindo talvez, o papel de PARP em
apoptose, ora propiciando a morte celular, ora inibindo-a.
Entre as diferentes classes de moléculas implicadas no processo
apoptótico, talvez a mais proeminente seja uma família de cisteína proteínas
que clivam especificamente após resíduos aspárticos. Três grandes vias
foram identificadas de acordo com a atuação destas cisteínas: via por
receptor de morte envolvendo a caspase iniciadora 8; a via do stress do
retículo endoplasmático atribuída a ativação da caspase 12 e a via
mitocondrial, levando a ativação da caspase 9 (Rodriguez-Hernandez et al.,
2006). Contudo é a caspase 3 que exerce um papel central no
direcionamento das vias de apoptose e na clivagem proteolítica de
substratos que determinam a a morte celular por apoptose.

80

Realizamos a detecção da atividade de caspase 3 e também a
presença da caspase 3 clivada em macrófagos J774.
Nos macrófagos J774, a CPT não induziu aumento da atividade da
caspase 3 além do que foi observado com célula em cultura, em provável
situação de privação de nutriente. No entanto, somente na primeira
condição, a infecção com promastigotas reduziu a atividade da caspase 3,
sugerindo que nessa condição, talvez a via intrínseca esteja ativando a
caspase 3 que não estaria sendo ativada pela CPT. A capacidade da
leishmânia de inibir a atividade da caspase 3 foi diretamente estudada
utilizando H2O2 que sabidamente é tido como indutor de caspase 3 (Ishisaka
et al., 2002; Kim et al., 2006). A atividade da caspase 3 induzida por H2O2 foi
claramente inibida tanto por amastigotas quanto por promastigotas. Nossos
resultados corroboram o trabalho de (Akarid et al., 2004), onde a atividade
de caspase 3 foi observada em macrófagos de medula quando induzidos por
estaurosporina, mas não quando infectados por Leishmania major.
Os resultados obtidos com a detecção de caspase 3 clivada, quando
utilizamos H2O2 também mostram capacidade tanto de amastigotas quanto
de promastigotas de inibir a geração de caspase 3 clivada, embora não
tenha sido possível observar efeito semelhante com outros estímulos.
Tomados à luz de nossos esclarecimentos, nossos resultados
apontam para uma interferência da Leishmania (L.) chagasi na cascata
sinalizadora de apoptose, promovendo a inibição deste processo em células
J774 infectadas por este parasito mesmo quando induzidas por rTNF ou
CPT e pela via de privação de nutrientes. A proteção de apoptose por
amastigotas e promastigotas de Leishmania (L.) chagasi, frente aos
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estimulos utilizados, foi evidente e de modo mais marcante com
promastigotas.
Estamos longe de esgotar a análise das diversas vias de apoptose e
sua inibição durante a infecção por leishmânia, mas, com o uso de diferentes
indutores, avaliamos vários pontos das diferentes vias e podemos concluir
que leishmânia tem capacidade de interferir em vários pontos das diferentes
vias. Tem capacidade de reverter a alteração do potencial de membrana na
mitocôndria, provavelmente atua na via extrínseca, pois, nas diversas
abordagens, a infecção inibe a apoptose ou os sinais que levam a apoptose
induzida por rTNF, além da capacidade de inibir a atividade da caspase 3 ou
geração da caspase 3 clivada e modular a fragmentação da enzima PARP.
Uma indagação que sempre acompanha nesses estudos é em
relação ao componente da L. (L.) chagasi que estaria envolvido nesses
processos de inibição das vias de apoptose. Neste trabalho apontamos um
candidato, HSP83, embora acreditemos que outras moléculas do parasito
possam contribuir. O fato de ser mais evidente com a infecção por
promastigotas, reforça o papel de HSP83, pois sua expressão se espera
mais marcante nessa forma do parasito. Outras moléculas são apontadas,
no entanto, em estudos de outros autores. Estudos realizados por (McNeely
and Turco, 1990) demonstram a importância do lipofosfoglicano (LPG)
presente

na

parede

celular

de

promastigotas

metacíclicos,

para

sobrevivência intracelular de Leishmania donovani dentro de monócitos
humanos.

Também

foi

descrito

em

outro

patógeno

intracelular,

Mycobacterium tuberculosis, a presença de um complexo molecular de
fosfatidilinositol

que

ancora

grandes

quantidades

de

manose,

82

lipoarabinomannan (LAM) à parede celular deste patógeno, promovendo a
sobrevivência do macrófago (Maiti et al., 2001). Além deste aspecto é
possível que algum fator de promastigota de Leishmania (L.) chagasi (HSP
83, IGF-I, lipofosfoglicano) esteja envolvido com algumas proteínas
inibitórias CDKs (p27 e p21) do ciclo celular, devido ao fato de serem afetadas
por indutores de morte celular como camptotecina, usada em nossas
investigações ou outras inibidoras de topoisomerases, como relatados por
(Chen et al., 2004; Liu et al., 2003; Xaus et al., 2001).
Os nossos estudos, se por um lado, apontam a interferência da
infecção por leishmânia em várias etapas e vias de apoptose, mostra
também a complexidade do problema, uma vez que a reversão desta
interferência da infecção na apoptose que favoreceria o hospedeiro envolve
moléculas do parasito e diferentes proteínas intracelulares de vias
intrínsecas da célula hospedeira envolvidas nessa interação.
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CONCLUSÕES

- Detectamos a inibição de apoptose (fosfatidil serina) em macrófagos J774
tanto por amastigotas quanto por promastigotas de Leishmania (L.) chagasi
in vitro, induzidos ou não por CPT ou rTNF, ou por privação de nutrientes,
com maior eficiência com promastigotas.

- O potencial de membrana da mitocôndria de células J774 infectadas com
Leishmania (L.) chagasi in vitro apresentou-se diminuído em células sob
privação de nutrientes, o que foi revertido pela infecção da amastigota. Em
células sob indução por rTNF, observamos a reversão deste potencial por
promastigotas.

- A HSP83 de Leishmania (L.) infantum exibiu um efeito de inibição da
apoptose em céllulas J774 in vitro, nas três condições avaliadas: por
privação de nutrientes , por indução com rTNF ou por CPT.

- Houve diminuição de expressão da molécula de 116 kDa PARP

em

células J774 infectadas com amastigota e promastigota de Leishmania (L.)
chagasi, quando comparadas a células induzidas a apoptose por
camptotecina.

- Infecção com promastigota gerou um fragmento de 89 kDa. Houve ainda
diminuição da expressão de 24 kDa em células privadas por nutrientes
quando comparada as células induzidas por camptotecina.
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- A infecção com amastigotas diminuiu a expressão de molécula de 24 kDa
em células sob privação de nutrientes quando comparadas a célula induzida
com camptotecina.

- O aumento da atividade de caspase 3 em células J 774 induzidas por H2O2
foi revertida pela infecção tanto com amastigotas quanto com promastigotas
de Leishmania (L.) chagasi .

- A caspase 3 clivada foi detectada em células J 774 induzidas por H2O2
sendo

essa

clivagem

revertida

tanto

por

amastigota

quanto

por

promastigota.

Tomados juntos, nossos dados mostram inibição da apoptose em
macrófagos J774 quando infectados in vitro com amastigotas e mais
proeminentemente com promastigotas tanto por via intrínsica quanto por via
extrínsica.
Sugere o papel de HSP83 como possível fator de interferência deste
parasito nestas vias propiciando a inibição em diferentes pontos.
E traz à tona, novas abordagens sobre atuação de PARP talvez,
redefinindo seu papel no processo apoptótico de células infectadas por estes
protozoários.
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