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RESUMO 

 Franco FAL. Caracterização da região META 1 de Leishmania (Leishmania) 
amazonensis e comparação com a região ortóloga de L. (L.) major [tese]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 

 A caracterização de sequências codificadoras presentes nas vizinhanças do 

gene META 1 permitiu a identificação de alguns genes expressos 

preferencialmente em estágios infectivos de L. (L.) amazonensis. A comparação 

da região caracterizada com a ortóloga no cromossomo 17 de L. (L.) major revelou 

sintenia e altos graus de similaridade na sequência de nucleotídeos. A maior parte 

dos transcritos identificados é regulada de forma semelhante ao gene META 1, ou 

seja, apresentam maior abundância em promastigotas. Entretanto, um dos genes 

presentes é regulado de forma distinta, observando-se maior abundância do RNA 

em formas amastigotas. Este último gene foi denominado LaLRR17 por codificar 

uma proteína de 72 kDa, contendo, em sua região central, 6 repetições ricas em 

leucina (LRR). As LRR são motivos presentes em diversas famílias de proteínas 

com diferentes funções e são responsáveis pela formação de uma estrutura capaz 

de estabelecer interações protéicas.  A região central da proteína LRR17 

apresentou similaridade com a porção carboxi-terminal da proteína NOD 3 

humana. O gene LRR17 é regulado de forma distinta durante os ciclos de vida de 

L. (L.) amazonensis e L. (L.) major. A proteína LRR17 foi detectada em extrato 

protéico de formas promastigotas de L. (L.) amazonensis, L. (L.) major e L. (V.) 

braziliensis. Em L. (L.) amazonesis, a proteína LRR17 foi localizada no citoplasma 

de promastigotas de fase estacionária, enquanto em macrófagos infectados com 

essa mesma espécie, a proteína está presente no citoplasma do amastigota e no 

citoplasma da célula hospedeira. Para caracterizar a função da proteína LRR17 

foram obtidas linhagens de L. (L.) amazonensis expressoras do gene LmjLRR17. 

Essas linhagens mutantes foram mais infectivas em macrófagos in vitro quando 

comparadas com a linhagem selvagem, indicando assim que a proteína LRR17 

pode estar interagindo com moléculas do macrófago através dos motivos LRR e 



modulando a resposta celular para favorecer a sobrevivência do parasita. 

Avaliamos também o papel das proteínas NOD 1 e NOD 2 na infecção por L. (L.) 

amazonensis e L. (L.) major para estabelecer a possível relação da proteína 

LRR17 na interação com essas vias de defesa celular do macrófago. 

Palavras chave: Leishmania; Comparação genômica; Expressão gênica; 

Mutantes; Proteínas ricas em repetições de leucina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
Franco FAL Characterization of the Leishmania (Leishmania) amazonensis 
genomic region containing the META 1 gene [Ph. D. thesis]. São Paulo: Institute of 
Biomedical Sciences, University of São Paulo; 2008. 

The characterization of coding sequences in the vicinity of the META 1 gene 

allowed the identification of some genes preferentially expressed in L. (L.) 

amazonensis infective stages. The comparison of this region with the orthologous 

sequences in L. (L.) major chromosome 17 revealed synteny and high degrees of 

sequence similarity. Most of the identified transcripts are stage-regulated with the 

same pattern of META 1 gene, being more abundant in promastigotes. However, 

one of the identified transcripts presents a distinct pattern of expression with higher 

levels of mRNA in amastigotes. This gene was named LaLRR17 since it encodes a 

72 kDa protein with 6 leucine-rich repeats (LRR) in its central region. Leucine-rich 

repeats (LRR) are present in several families of proteins with different functions 

and are responsible for the formation of a structure capable of establishing protein 

interactions. The central region of the LRR17 protein showed similarity with the 

carboxyl-terminal portion of the NOD 3 human protein. The gene LRR17 is 

regulated in different ways during the life cycles of L. (L.) amazonensis and (L.) 

major. The LRR17 protein was detected in L. (L.) amazonensis, L. (L.) major and L. 

(V.) braziliensis promastigote protein extracts. In L. (L.) amazonensis, LRR17 

protein was found in the cytoplasm of stationary phase promastigotes while in 

infected macrophages, the protein is present in amastigotes and in the host cell 

cytoplasm. To characterize the function of the LRR17 protein we obtained strains 

of L. (L.) amazonensis expressing the LmjLRR17 gene. These mutant strains were 

more infective to macrophages in vitro when compared with the wild type strain, 

indicating that the LRR17 protein may be interacting with macrophage molecules 

through LRR and modulating the cellular response to increase the parasite 

survival. We also evaluated the role of NOD 1 and NOD 2 proteins in infections 

with L. (L.) amazonensis and L. (L.) major to investigate a possible role of the 

LRR17 protein in the interaction with these defense pathways in macrophages. 



Keywords: Leishmania; Comparative genomics; Gene expression; Mutant; 

Leucine-rich repeat protein. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 



1.1 Considerações gerais 

 

A ordem Kinetoplastida reúne um grande número de espécies de 

protozoários flagelados. Nesta ordem está incluída a família Trypanosomatidae 

representada por parasitas obrigatórios com características morfológicas muito 

homogêneas (Reithinger et al., 2007).  

Esta ordem é caracterizada pela presença de uma estrutura chamada 

cinetoplasto, contendo DNA (kDNA), bastante evidente ao microscópio em 

preparações histológicas. O cinetoplasto localiza-se na base do flagelo, posterior 

ao corpúsculo basal (Simpson, 1973) e representa uma região especializada da 

mitocôndria desses organismos (de Souza, 2008).  

O kDNA é composto por aproximadamente 20 a 50 maxicírculos e 

milhares de minicírculos. Os maxicírculos contêm seqüências para RNAs 

ribossômicos e algumas proteínas, geralmente relacionadas com a transdução de 

energia mitocondrial. Já os minicírculos codificam pequenos “RNAs guia” que 

controlam a especificidade do “editing” do RNA (Sturm e Simpson, 1990; Stuart e 

Feagin, 1992; Lukes et al., 2005). 

 Embora os diferentes grupos patogênicos para o homem, incluídos nos 

gêneros Leishmania e Trypanosoma, possuam uma organização genômica e uma 

estrutura celular e morfológica similar durante seu ciclo de vida, esses 

protozoários flagelados causam distintas patologias humanas e são transmitidos 

por diferentes insetos vetores (Stuart et al., 2008).  A multiplicação assexuada é 

típica, ocorrendo através de divisão binária. Entretanto, há relatos de 

recombinação sexual em Trypanosoma brucei, já em Leishmania isso ocorre muito 

raramente (Victoir e Dujardin, 2002). 

As leishmanioses são doenças graves, com apresentações clínicas que 

podem incluir quadros assintomáticos, formas tegumentares de gravidade variável 



e a forma visceral com um elevado índice de mortalidade na ausência de terapia 

adequada (Ashford, 2000) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que no mundo haja 

aproximadamente 14 milhões de pessoas infectadas com Leishmania com uma 

incidência de 1,5 a 2 milhões de novos casos por ano, sendo 1 a 1,5 milhões da 

forma tegumentar da doença e 500.000 da forma visceral. Cerca de 50 milhões de 

pessoas vivem em áreas que apresentam risco de transmissão.  

A forma tegumentar é a mais comum entre as leishmanioses sendo que 

as espécies mais freqüentes no Mediterrâneo, Oriente Médio, Índia, África e sul da 

Ásia, são L. (L.) major, L. (L.) tropica e L. (L.) aethiopica (Grimaldi, 1982; 

Reithinger et al., 2007).  

A infecção por L. (L.) major causa lesões únicas, que se curam após 

alguns meses e é conhecida popularmente como Botão do Oriente. Após a cura 

os pacientes desenvolvem proteção imune somente à reinfecção homóloga 

(Grimaldi, 1982). 

No Brasil, os principais agentes etiológicos de leishmaniose tegumentar 

americana (LTA) são L. (Viannia) braziliensis e L. (L.) amazonensis e, além dos 

casos com apresentação clínica clássica, estas espécies são ainda responsáveis 

por quadros graves e muito resistentes ao tratamento (Reithinger et al., 2007).  

L. (V.) braziliensis é responsável pela forma mais destrutiva da LTA, a 

forma cutâneo-mucosa, com lesões primárias únicas de grandes dimensões, 

ulceradas, que podem evoluir para a cura espontânea. Entretanto, em parte dos 

casos, anos após a infecção primária podem surgir lesões mucosas, em geral 

nasofaríngeas, destrutivas e mutilantes (Grimaldi, 1982; Laison e Shaw, 1987). 

A infecção por L. (L.) amazonensis está relacionada à leishmaniose 

cutânea difusa, com uma lesão cutânea papular primária e várias lesões satélites 

desenvolvendo-se ao redor desta. Formas amastigotas do parasita se disseminam 

produzindo nódulos cutâneos múltiplos na face e extremidades do corpo (Lainson 



e Shaw, 1987). Esta doença é encontrada principalmente em áreas da floresta 

amazônica e a infecção por este parasito vem se tornando cada vez mais 

freqüente pela crescente ocupação desta região (Camuset et al., 2007).  

A LTA é uma das infecções dermatológicas que merece mais atenção, 

pelo risco de deformidades que pode produzir no ser humano e pelo envolvimento 

psicológico, com reflexos no campo social e econômico. Apresenta ampla 

distribuição com registros de casos em todas regiões brasileiras (Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância da Leishmaniose 

Tegumentar Americana. Brasília-DF. Disponível em: http://www.saude.gov.br/svs  

[2008 Jun 08]).  

Foi observado o aumento no número de casos registrados no Brasil a 

partir da década de 80 com picos de transmissão a cada cinco anos. Em 1980 

foram registrados 3.000 casos de LTA no Brasil. Embora tenham sido implantadas 

ações de controle e vigilância da LTA em 1985, em 2001 houve o registro de 

significativos 37.710 casos dessa doença. No período de 1985 a 2005 observou-

se uma média de coeficiente de detecção de 18,5 casos/100.000 habitantes, com 

os coeficientes mais elevados nos anos de 1994 e 1995. Em 2003, foi confirmada 

a autoctonia em todos os estados brasileiros (Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar 

Americana. Brasília-DF. Disponível em: http://www.saude.gov.br/svs [2008 Jun 

08]).  

No ano de 2004 os maiores coeficientes de detecção foram observados 

na região que inclui o Pará, Tocantins, Manaus, Acre e Mato Grosso, sendo que o 

estado do Acre apresentou o maior coeficiente, 257,41/100.000 habitantes 

(Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância da 

Leishmaniose Tegumentar Americana. Brasília-DF. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/svs [2008 Jun 08]).  

A LTA ocorre em ambos os sexos e todas as faixas etárias. Entretanto, 

observa-se no Brasil que 90% dos casos são em indivíduos maiores de 10 anos e 
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74% pertencem ao sexo masculino (Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 

em Saúde. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana. 

Brasília-DF. Disponível em: http://www.saude.gov.br/svs [2008 Jun 08]).  

Insetos que pertencem à Ordem Díptera, Família Psychodidae, 

Subfamília Phlebotominae, Gênero Lutzomya são responáveis pela transmissão 

da LTA (Bates, 2007). Esses vetores apresentam nomes populares dependendo 

da região geográfica brasileira, como por exemplo, mosquito palha, tatuquira, 

birigui, entre outros. Muitos animais são considerados reservatórios e garantem a 

circulação das leishmanias na natureza, incluindo várias espécies de animais 

silvestres, sinantrópicos e domésticos (canídeos, felídeos e eqüídeos) (Ministério 

da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Vigilância da 

Leishmaniose Tegumentar Americana. Brasília-DF. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/svs [2008 Jun 08]). A transmissão de pessoa a pessoa 

não foi demonstrada (Bates, 2007). 

Segundo o Ministério da Saúde (2007), no Brasil a LTA apresenta três 

padrões epidemiológicos característicos: 

a) Silvestre: a transmissão ocorre em área de vegetação primária e é 

considerada uma zoonose de animais silvestres que pode acometer o homem 

ocasionalmente, quando este entra em contato com o ambiente silvestre. 

b) Ocupacional e lazer: é caracterizado pela exploração desordenada 

da floresta e derrubada de matas para construção de estradas, usinas 

hidrelétricas, instalação de povoados, extração de madeira, agropecuária, 

treinamentos militares e ecoturismo. 

c) Rural e periurbano em áreas de colonização: relacionado ao 

processo migratório, ocupação de encostas e aglomerados em centros urbanos 

associados a matas secundárias ou residuais. 

Dentre os motivos para o aumento de registros dessa doença destaca-

se também o maior número de casos de leishmaniose em pacientes 
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imunodeprimidos que representa um grave problema de saúde pública (Herwaldt, 

1999; Desjeaux, 2001). Todos esses fatores indicam que os métodos de controle, 

como eliminação dos reservatórios domésticos contaminados e controle 

peridomiciliar do vetor são ineficientes e que novas estratégias de controle são 

necessárias (Tesh, 1995; Modabber, 1995). 

A Leishmania é um parasito intracelular obrigatório das células do 

sistema fagocítico mononuclear com duas formas principais: uma flagelada ou 

promastigota, encontrada no tubo digestivo do inseto vetor, e outra aflagelada ou 

amastigota, observada nos tecidos dos hospedeiros vertebrados (Lainson e Shaw, 

1987). 

O ciclo inicia-se quando o inseto vetor pica um vertebrado infectado e 

durante o repasto sangüíneo ingere células fagocíticas, principalmente 

macrófagos abrigando formas amastigotas. Após rompimento dos macrófagos, os 

amastigotas no intestino do inseto assumem a forma de promastigotas procíclicos, 

que se multiplicam ativamente por divisão binária. Estes promastigotas, quatro ou 

cinco dias após o repasto, sofrem um processo de diferenciação denominado 

metaciclogênese  transformando-se então em promastigotas metacíclicos, a fase 

infectante para o hospedeiro vertebrado (Sacks e Perkins, 1985). Nesta fase os 

parasitas migram para a probóscide do inseto e quando este pica outro vertebrado 

sadio, inclusive o homem, introduz os promastigotas metacíclicos durante o 

repasto, que serão fagocitados por macrófagos do hospedeiro. Uma vez dentro da 

célula, os parasitas permanecem dentro do fagolisossomo onde sofrem outra 

transformação, originando novamente as formas amastigotas (Rey, 2001). 

 

1.2 Arquitetura e processamento do genoma de Leishmania ssp. 

 
A comparação entre os genomas de L. (L.) major, L. (L.) infantum e L. 

(V.) braziliensis, espécies que apresentam manifestações clínicas diferentes, 



identificou um alto grau de conservação entre as seqüências codificantes e 

sintenia entre os genes (Peacock et al., 2007). Poucos dentre os genes 

identificados são espécie-específicos e podem estar envolvidos na diferença de 

virulência entre os parasitas (Peacock et al., 2007). Em L. (L.) donovani, por 

exemplo, o gene A2 é fundamental para sobrevivência nos órgãos viscerais e está 

relacionado à patologia característica desta espécie: a forma visceral. O 

interessante é que em L. (L.) major, o gene A2 foi encontrado na forma de 

pseudogene (Peacock et al., 2007). 

Em L. (L.) major e L. (L.) infantum não foi identificada a presença da 

maquinaria responsável por gerar diversidade no DNA, encontrada em outros 

eucariotos. A falta, por exemplo, de elementos de transposição favorece a 

estabilidade dos cromossomos (Peacock et al., 2007). Em Trypanosoma cruzi e T. 

brucei várias classes de transposons estão presentes no genoma, como os 

elementos LTR (“long terminal repeat”), ingi/L1Tc, SLACS/CZAR e os 

retrotransposons LTR VIPER (Peacock et al., 2007). Em adição, os telômeros de 

L. (V) braziliensis contêm uma família de elementos de transposons ainda não 

conhecida (Peacock et al., 2007). 

A análise do genoma mostrou ainda que a maioria das ORFs preditas 

codifica proteínas com função não caracterizada e somente 3 a 4% das proteínas 

compreendem seqüências de aminoácidos que caracterizam domínios que podem 

estar potencialmente relacionados à virulência do parasita, como por exemplo, 

proteínas ricas em repetições de leucina [LRR-leucine-rich repeat] (Peacock et al., 

2007).  

Os domínios LRR geralmente contêm 11 resíduos de aminoácidos bem 

conservados (LxxLxLxxN/CXL – onde x pode ser um aminoácido qualquer, L pode 

também ser ocupado por valina, isoleucina e fenalalanina). Estes motivos estão 

presentes em várias proteínas com diversas funções e estão envolvidos em 

interações protéicas (Kobe e Kajava, 2001), inclusive na interação de parasitas 

com a célula hospedeira (Peacock et al., 2007). Entretanto, poucas proteínas 

contendo regiões LRR em Leishmania já foram caracterizadas. 



Com o avanço proporcionado pelo projeto genoma, estudos de 

microarranjos de DNA permitiram estudar a expressão global de genes em 

estágios específicos de L. (L.) major, L. (L.) donovani e L. (L.) mexicana (Brown e 

Botstein, 1999). Com isso, foi identificada a presença de poucos genes com 

expressão estágio-regulada, sendo a maioria dos genes expressos de forma 

constitutiva em todos os estágios de vida do parasita (Cohen-Freue et al., 2007). 

A expressão global de proteínas em estágios específicos de algumas 

espécies de Leishmania, como L. (L.) infantum (Acestor et al., 2002; El Fakhry et 

al., 2002), L. (L.) donovani (Bente et al., 2003), L. (L.) mexicana (Leifso et al., 

2004) e L. (V.) panamensis (Walker et al., 2006) tem sido determinada pelo estudo 

de proteomas (Zhang et al., 2004; Domom e Aebersold, 2006). Esses estudos 

demonstraram que a expressão dos mRNAs determinada por análise de 

microarranjos de DNA não tem correlação precisa com a expressão de proteínas.  

Em relação ao processamento de mRNA, a organização do genoma 

dos parasitas do gênero Leishmania, assim como de todos os membros da família 

Trypanosomatidae, é única entre os eucariotos (Landfear et al., 1983).  

A maioria dos genes estruturais estão arranjados em "tandem" 

(Landfear et al., 1983, Thomashow et al., 1983, Tschudi et al., 1985) e são 

transcritos sob a forma de RNAs precursores policistrônicos (Johnson  et al., 1987; 

Tschudi e Ullu, 1988).  

Trabalhos relatam que a transcrição se inicia nas denominadas regiões 

de “switch”, local do cromossomo onde há mudança da fita de DNA que é 

transcrita. Em um cromossomo, a transcrição pode ocorrer em direções 

divergentes ou convergentes (Martínez-Calvillo et al., 2003; Martínez-Calvillo et 

al., 2004) 

As moléculas precursoras são então processadas em mRNAs maduros 

pela adição de poli-A a 3' e pela adição de um pequeno RNA líder  de 39 

nucleotídeos (SL RNA ou mini-exon) no fenômeno conhecido como trans-splicing 

(Boothroyd e Cross 1982; Campbell et al., 1984; Agabian, 1990). Como 



seqüências necessárias para o “trans-splicing” foram definidos a presença do sítio 

aceptor do SL (um dinucleotídeo AG) e um trato de polipirimidinas (Huang e Van 

der Ploeg, 1991). A adição da cauda de poli-A ocorre a cerca de 100 a 500 

nucleotídeos antecedendo o próximo AG aceptor de SL (LeBowitz et al., 1993; 

Hartmann et al., 1998). 

 Este tipo de transcrição e processamento faz com que os principais 

mecanismos de regulação de expressão ocorram em nível pós-transcricional (Aly 

et al., 1994). As regiões não traduzidas dos mRNAs, especialmente a região 3’, 

parecem ser responsáveis pela especificidade de expressão nos diferentes 

estágios do ciclo do parasita (Charest et al., 1996; Beetham et al., 1997; Wu et al., 

2000; Brittingham et al., 2001). Vários exemplos de regulação pós transcricional 

podem ser citados. O processamento pode ser pela degradação do mRNA, 

tradução do mRNA ou  por modificação e degradação da proteína (Clayton e 

Shapira, 2007). 

 

1.3 A interação macrófago- Leishmania 

1.3.1 A invasão pela forma promastigota metacíclica 

 

 A Leishmania é um parasita intracelular obrigatório de células 

fagocíticas principalmente macrófagos e células dendríticas, podendo também 

infectar fibroblastos e neutrófilos (Körner, Fuss e Moll, 2006). O macrófago é uma 

célula essencial na defesa contra patógenos invasores com importante papel na 

resposta imune e endocitose. Essa interação parasita-célula envolve quimiotaxia 

e interação de ligantes do parasita com receptores do macrófago (Basu e Ray, 

2005). 

 A interação entre a forma promastigota metacíclica de Leishmania 

com a célula fagocítica ocorre através do glicocálix que é altamente 

especializado com moléculas ancoradas à membrana por meio da ligação com 



uma âncora de glicofosfatidilinositol (GPI) (Naderer et al., 2004). As moléculas 

presentes na superfície do parasita, nesta fase do ciclo, são modificadas para 

protegê-lo da lise pelo sistema complemento, promover a opsonização e facilitar 

a entrada na célula hospedeira (McConville et al., 2001; McConville et al., 2007).  

 O componente mais abundante do glicocálix da forma promastigota é 

o lipofosfoglicano (LPG) que na forma invasiva metacíclica apresenta o número 

de repetições de oligossacarídeos fosforilados duplicado e alguns constituintes 

alterados (McConville e Blackwell, 1991; McConville et al., 1992). Essa molécula 

é requerida pelo parasita para sobrevivência durante a transmissão pelo vetor, 

protegendo-o contra o complemento e agindo como ligante para adesão ao 

macrófago (Naderer et al., 2004). Trabalhos mostram que a infecção com L. (L) 

major deficiente em LPG resulta na baixa sobrevivência do parasita em 

camundongos e atenua a virulência em macrófagos (Ilg et al., 1999; Turco et al., 

2001). Entretanto, promastigotas de L. (L.) mexicana deficientes em LPG não 

apresentaram fenótipo alterado durante a infecção (Ilg, 2000). 

A glicoproteína de superfície gp63, segunda molécula mais abundante 

do glicocálix, também está envolvida na entrada da forma promastigota no 

macrófago. Muitos autores a tem indicado como responsável pela resistência à 

lise pelo complemento através da clivagem do C3b em iC3b (Yao et al., 2003). 

Linhagens mutantes super-expressoras de gp63 são mais eficientes na ligação 

ao macrófago comparados aos parasitas da linhagem selvagem (Liu e Chang, 

1992). 

Os mais importantes receptores do macrófago envolvidos na adesão e 

fagositose da forma promastigota invasora são os receptores para moléculas do 

complemento CR3, os receptores de manose-frutose, os receptores Fcγ RI e Fcγ 

RII que são importantes no reconhecimento do parasita opsonizado com um 

anticorpo específico, e o receptor de fibronectina (Bray, 1983).   

A interação da forma metacíclica com determinados receptores do 

macrófago é uma estratégia utilizada pelo parasita para uma entrada “silenciosa” 



na célula, inibindo a ativação de potentes microbicidas.  A interação com o 

receptor CR3 , por exemplo, é utilizada para inibir a estimulação de intermediários 

de nitrogênio e oxigênio produzidos pelo macrófago, que, se ativados pela 

estimulação de outros receptores como por exemplo o CR1, poderiam matar o 

parasita (Yao et al., 2003). 

Na interação macrófago-Leishmania, após a internalização do parasita 

ocorre a fusão do vacúolo parasitóforo com lisossomos (Körner, Fuss e Moll, 

2006). O tipo de vacúolo formado pela Leishmania varia de acordo com a 

espécie: L. (L.) amazonensis, L. (L.) mexicana e L. (L.) pifanoi, por exemplo, são 

encontradas dentro de um largo vacúolo enquanto L. (L.) tropica, L. (L.) major e 

L. (L.) donovani vivem dentro de um pequeno vacúolo. Proteofosfoglicanos, 

produtos secretados pelo amastigota, são relatados como as macromoléculas 

responsáveis pela vacuolização de macrófagos de peritônio de camundongo in 

vitro. A secreção desses glicoconjugados pelo parasita intracelular ainda facilita a 

expansão do vacúolo em células infectadas (Peters et al.,1997). 

 

1.3.2 O estabelecimento da infecção e a modulação da resposta imune 

 

 A forma amastigota de Leishmania sobrevive dentro de 

compartimentos lisosomais ácidos formados no macrófago. O parasita possui 

inúmeras estratégias para invadir e escapar do sistema de defesa celular 

(Bogdan et al., 1990). A gp63 também presente na forma amastigota, por 

exemplo, é capaz de degradar as enzimas proteolíticas, protegendo o parasita da 

degradação pelo fagolisosomo (Bogdan et al., 1990). 

 A ativação da produção de citocinas na célula hospedeira tem um 

papel crucial no estabelecimento da infecção. No modelo de infecção por L. (L.) 

major uma resposta celular Th1 está relacionada com a resistência ao parasita 

enquanto uma resposta celular Th2 geralmente traduz suscetibilidade à doença 



(Alexander e Bryson, 2005). Estas diferenças de resposta celular estão 

diretamente relacionadas à ativação de fatores de transcrição envolvidos no 

controle da expressão de diferentes citocinas como IL-12 e TNF-α (Ji et al., 

2002). 

O NF-κB é um fator de transcrição de células eucariotas bastante 

estudado que regula a expressão de numerosos genes que participam na resposta 

imune e inflamatória (Schreck, 1992). Em mamíferos, proteínas desta família são 

compostas por 5 membros já caracterizados: c-Rel, NF-κB1 (p50/p105), NF-κB2 

(p52/p100), RelA (p65) e RelB. Estes membros estão localizados no citoplasma na 

sua forma inativa. Quando ativados pela fosforilação de uma proteína repressora 

(IκB), formam um dímero específico os quais são translocados para o núcleo, se 

ligam a seqüências promotoras no DNA e induzem a expressão gênica (Baldwin, 

1996).  

Os dímeros formados pelos complexos p50 e RelA são os mais 

estudados. Certos dímeros aparentemente não existem, por exemplo, RelB 

dimeriza somente com p50 ou p52. A habilidade de diferentes dímeros 

reconhecerem diferentes seqüências de DNA aumenta a capacidade das 

subunidades do NF-κB de regular a expressão de diferentes genes (Baldwin, 

1996). 

A ativação do fator de transcrição κB por Leishmania ainda não é bem 

entendida e parece ser um processo molecular que varia dependendo da espécie 

do parasita. 

Alguns autores sugerem que Leishmania não somente inibe a 

translocação do NF-κB , mas também module a formação dos complexos que são 

translocados para o núcleo (Guizani-Tabbane et al., 2004). Foi visto que 

macrófagos de linhagens U937 estimulados com PMA (phorbol-12myristate-13 

acetate) a expressar o complexo p50/p65, quando infectados com formas 

promastigotas ou amastigotas de L. (L.) major, apresentam a formação do 
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complexo p50/c-Rel regulando a síntese de citocinas (Guizani-Tabbane et al., 

2004).  

Formas promastigotas de L. (L.) donovani ativam o fator de transcrição 

κB em macrófagos J774.A1 nas primeiras 12 horas de infecção (Singh et al., 

2004). Já um outro trabalho mostrou que macrófagos de peritônio após 24 horas 

de infecção com esta mesma espécie do parasita, não translocam o fator de 

transcrição κB para o núcleo (Ghosh, 2002). 

A modulação do NF-κB não é uma habilidade descrita apenas pra 

Leishmania. Toxoplasma gondii, por exemplo, embora ative rapidamente a 

fosforilação do IκB, também consegue inibir a translocação do fator de transcrição 

κB para o núcleo em macrófagos parasitados, favorecendo sua sobrevivência 

(Butcher et al., 2001).  

Uma outra estratégia, bastante conservada entre os organismos, 

utilizada pela célula para escapar do parasitismo é a morte celular programada ou 

apoptose, que se caracteriza pela ativação de proteases endógenas, como por 

exemplo, as caspases. Como resultado temos rompimento do citoesqueleto, 

encolhimento celular e fragmentação do DNA (Raff, 1998). 

A inibição do desencadeamento de apoptose em macrófagos ou 

neutrófilos parasitados por Leishmania é considerada um importante mecanismo 

de evasão às defesas do hospedeiro e estabelecimento da infecção. A secreção 

de fatores solúveis (Moore e Matlashewski, 1994), exposição de fosfatidilserina na 

superfície de amastigotas (de Freitas Balanco et al., 2001) ou fatores não 

identificados presentes no parasita vivo, mas não no sobrenadante de cultura ou 

em parasitas mortos (Aga et al., 2002) são apontados como responsáveis por 

prolongar a vida da célula hospedeira e impedir a ativação de macrófagos.  

Embora existam vários trabalhos relatando mecanismos de escape 

utilizados pela Leishmania não se sabe exatamente como o parasita consegue 
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modular essas respostas de defesa celular para favorecer sua sobrevivência no 

interior da célula. 

A ativação e translocação do fator de transcrição NF-κB para o núcleo, 

assim como a ativação da cascata apoptótica estão diretamente relacionadas com 

a estimulação de duas classes de receptores celulares: os receptores “Toll-Like” e 

os receptores NOD da família de proteínas NLR (“nucleotide-binding domain 

leucine-rich repeat”). 

 

1.3.2.1 Receptores “Toll-like” 

 

Os receptores “Toll-Like” (TLR) são proteínas transmembrana de 

macrófagos, células “Natural Killer”, células dendríticas e linfócitos T e B e estão 

presentes também na membrana dos lisosomos (Bell et al., 2003). Esses 

receptores possuem um domínio extracelular contendo repetições ricas em leucina 

(LRR) e um domínio intracelular chamado de receptor Toll/IL-1 ou domínio TIR. 

Quando um ligante interage com a porção extracelular dos TLRs, o domínio TIR 

recruta moléculas adaptadoras como a MyD88 (Bell et al., 2003).  Esse 

recrutamento ativa uma série de quinases levando a fosforilação do IκB e a 

conseqüente translocação do fator de transcrição κB para o núcleo (Bell et al., 

2003). 

A interação entre moléculas do glicocálix de Leishmania com os 

receptores “Toll-like” e o estabelecimento da resposta inflamatória têm sido 

bastante estudadas (Bele et al., 2003). 

Há trabalhos demonstrando a relação do LPG e de glicoinositol 

fosfolipídeos (GIPLs) com MyD88 e a ativação do NF-κB  via  TLR2, embora 

outras moléculas também possam estar envolvidas na ativação desse receptor (de 

Veer et al., 2003). Entretanto, foi demonstrado que o LPG não é capaz de ativar 

TLR4 que está diretamente envolvido no controle da infecção, possivelmente pela 



regulação de iNOS, levando a síntese de NO e a morte do parasita (Debus et 

al.,2003; Veer et al., 2003). Recentemente estudos com RNA de interferência 

demonstraram que o TLR3 também contribui para o reconhecimento de L. (L.) 

donovani (Flandin, Chano e Descoteaux, 2006). 

 

1.3.2.2 As proteínas da família NLR 

 

Com o estudo intensivo dos receptores “Toll-like” (TLRs) acreditou-se, 

durante anos, que a resposta imune era iniciada por um sistema de proteínas de 

membrana com função de receptores para componentes microbiais específicos 

(Akira e Takeda, 2004). Esse modelo de reconhecimento e resposta, porém, não é 

restrito aos TLRs. 

Vários patógenos intracelulares podem induzir sinais citoplasmáticos 

que alertam o sistema imune inato (Matzinger, 2002). Recentemente, foram 

descobertas várias famílias de proteínas citosólicas essenciais na ativação da 

resposta imune inata definidas hoje como proteínas da família NLR (ou NBD-LRR) 

(“HUGO Gene Nomenclature Committee”. Cambridge-UK. Disponível em: 

http://www.genenames.org/genefamily/nacht.html [2008 Jun 09]). Essas proteínas 

apresentam estrutura e função similares às “proteínas R” de plantas que são 

responsáveis por respostas de defesa contra patógenos (Dangl et al., 2001). As 

NLRs são altamente conservadas durante a evolução com ortólogos encontrados 

em todo reino animal (Alder et al., 2005). 

As NLR também têm sido nomeadas de CATERPILLER (CARD 

[“caspase recruitment domain, transcription enhancer purine binding, lots of 

leucine repeats”]) (Harton et al., 2002; Ting et al., 2006), NOD (“nucleotide-binding 

and oligomerization domain leucine-rich repeat”) (Inohara e Nunez, 2003; Inohara 

et al., 2006), NACHT-LRR (NAIP, CIITA, HER-E, TP-1, “leucine-rich repeat”) 

http://www.genenames.org/genefamily/nacht.html [2007


(Kufer et al., 2005) ou “NOD-like receptors” (nucleotide-binding and oligomerization 

domain) (Meylan, 2006). 

As proteínas NLR são definidas por 3 domínios característicos: uma 

região variável amino-terminal, uma região central contendo sítios pra ligação de 

nucleotídeos (NBD [nucleotide-binding domain], também conhecido como domínio 

NACHT) (Koonin e Aravind, 2000) e uma região carboxi-terminal rica em 

seqüências repetitivas de leucina (leucine-rich repeats [LRRs]). Há quatro 

possíveis domínios amino-terminais: pirina (NLRP, conhecidos também como 

PAN, NALP, ou PYPAF), CARD (“caspase recruitment domain” - NLRC, 

conhecidos também como NOD), BIR (NAIP, “baculoviral inhibitory repeat”) ou um 

domínio transativador  (Alder et al., 2005).  

A região amino-terminal tem a capacidade de recrutar moléculas 

efetoras, a região central (NBD) contem domínios de ligação de nucleotídeos 

(domínios Walker A e B), exibe atividade de ATPase e regula a oligomerização 

dessas moléculas, enquanto a região carboxi-terminal (LRR) está implicada na 

interação com o ligante específico, na maioria dos casos, moléculas (PAMPs 

[“pathogen-associated molecular patterns”]) provenientes de algum patógeno 

invasor (Kobe e Kajava, 2001).  

Quando dois domínios centrais NBD ficam próximos ocorre uma 

dimerização, induzida pela quebra do ATP ou pela ligação da região LRR ao seu 

ligante específico. Com isto, os domínios amino-terminais também se aproximam 

e tornam-se funcionais, podendo ativar ou sinalizar a próxima proteína da cascata 

(Inohara et al., 2002) 

As proteínas NOD 1 e NOD 2 que pertencem a família NLR  têm sido 

bastante estudadas e estão diretamente envolvidas na defesa contra patógenos 

intracelulares (Inohara et al., 2002). 

A proteína NOD 1 humana pode ser estruturalmente dividida em 3 

domínios: uma região amino-terminal contendo o domínio CARD, uma região 



central NBD e uma região carboxi-terminal LRR. A maior diferença estrutural entre 

as proteínas NOD 1 e NOD 2 é a presença de duas repetições do domínio CARD 

na região amino-terminal da NOD 2. Além disto, NOD 1 está presente em vários 

tecidos humanos enquanto NOD 2 é expressa predominantemente em monócitos 

e células epiteliais (Ogura et al., 2001; Inohara e Nuñez, 2003). 

NOD 1 e NOD 2 reconhecem peptídeos que são derivados da 

degradação de peptídeoglicanos (PGNs) da parede celular de bactérias. NOD 1 se 

liga ao peptídeo γ-D-meso-glutamil-ácido diaminopimélico (iE-DAP) (Chamaillard 

et al., 2003; Girardin et al., 2003) enquanto NOD 2 reconhece dipeptídeo muramil 

(MDP) (Inohara et al., 2003; Girardin et al., 2003). Uma vez que tanto bactérias 

Gram-positivas como Gram-negativas contém MDP, NOD 2 funciona como um 

sensor geral de várias bactérias. Em contraste, PGNs de bactérias Gram-positivas 

não contêm iE-DAP, sendo assim, NOD 1 funciona como um sensor somente de 

bactérias Gram-negativas (Tanabe et al., 2004). 

A presença de mutações nessas proteínas está relacionada a diferentes 

doenças. Estudos genéticos mostraram que pacientes com doença de Crohn 

apresentavam mutações na região do gene que codifica o domínio LRR da 

proteína NOD 2, apresentando assim deficiência no reconhecimento de patógenos 

(Hugot et al., 2001; Ogura et al., 2001). Mutações na porção NBD da proteína 

NOD 2 estão relacionadas à síndrome de Blau e polimorfismos na porção LRR da 

proteína NOD 1 foram encontrados em pacientes com asma (Miceli-Richardi et al., 

2001; Kanazawa et al., 2005).  

A dimerização de proteínas NOD 1 ou NOD 2 resulta na interação com 

Rip 2, uma proteína da família das quinases contendo o domínio CARD na sua 

região amino-terminal. Com isso ocorre a fosforilação do complexo IKK e a 

translocação do fator de transcrição nuclear-κB para o núcleo (Ogura et al., 2000).  

Várias proteínas NLR, incluindo APAF1 (“apoptotic protease activating 

factor 1”) e CED-4 (“Caenorhabditis elegans” cell death gene-4) também são 

fatores reguladores da atividade de caspases, estando relacionadas à regulação 



da apoptose em células de mamíferos. O mecanismo para ativação de APAF1, por 

exemplo, está bem caracterizado. Em resposta à demanda celular, o citocromo c é 

liberado pela mitocôndria, induzindo a oligomerização de APAF1. A dimerização 

da proteína resulta em recrutamento e ativação de pro-caspase-9, que tem um 

importante papel na indução da apoptose (Hu et al., 1998). 

A importância das proteínas da família NLR, incluindo as proteínas 

NOD 1 e NOD 2, na imunidade inata e reconhecimento de bactérias intracelulares 

tem sido claramente descrita pela literatura, entretanto até o momento nenhum 

trabalho mostrou se Leishmania, um parasita intracelular, consegue interagir com 

essas proteínas e modular a resposta de defesa celular por essas vias ou mesmo 

se pacientes que desenvolveram a patologia  possuem algum tipo de mutação 

nessas proteínas.  

 

1.4 Identificação de Fatores de Virulência em Leishmania 

 

Antes das publicações de trabalhos de microarranjos de DNA que 

mostraram a presença de poucos genes estágio-regulados em Leishmania, uma 

das abordagens utilizadas para identificar mecanismos de infectividade e 

virulência era o estudo de genes com expressão em estágios infectivos do 

parasita (Coulson e Smith, 1990; Brodin et al.,1992; Charest e Matlashewski, 

1994;  Siman-Tov et al., 1996). Algumas das moléculas de Leishmania com 

expressão regulada parecem estar envolvidas na virulência do parasita 

interferindo direta ou indiretamente no controle da doença. As moléculas descritas 

anteriormente como a glicoproteína de superfície gp63 que apresenta regulação 

diferencial durante a metaciclogênese (Liu e Chang, 1992; Chen et al., 2000; 

Joshi et al., 2002) e a proteína A2 que é expressa na superfície da forma 

amastigota de L. (L.) donovani  (Zhang e Matlashewski, 2001) são exemplos 

disso. 



Dentre os genes expressos predominantemente em estágios infectivos 

já identificados está o gene META 1. Inicialmente caracterizado em L. (L.) major, 

este gene possui um padrão de transcrição regulada, sendo mais expresso na 

forma de promastigota metacíclica e está presente em outras espécies de 

Leishmania (Coulson e Smith, 1990; Nourbakhsh et al., 1996). 

Na tentativa de identificar o papel funcional desta proteína foram 

realizados experimentos de nocaute em Leishmania. A exclusão do primeiro alelo 

foi obtida por recombinação homóloga com sucesso. Entretanto, linhagens com 

duplo nocaute só foram obtidas na presença de um epissomo contendo uma cópia 

adicional do gene META 1. Isto indica que a proteína codificada pelo gene META 

1 é essencial, pelo menos para promastigotas. Outra abordagem usada foi obter 

linhagens de L. (L.) amazonensis super-expressoras do gene META 1. Estes 

mutantes produziram, em camundongos BALB/c, lesões cerca de 5 vezes maiores 

do que as produzidas pela linhagem selvagem o que indica que a proteína META 

1 apresenta um papel significativo no processo de virulência do parasita (Uliana et 

al., 1999). 

A caracterização inicial do gene META 1 em L. (L.) amazonensis foi 

realizada através de sondagem de uma biblioteca genômica construída no 

cosmídio cL-Hyg (Uliana et al., 1999). Os clones selecionados, quando alinhados, 

representam um “contig” de aproximadamente 60 kb.  

Com o objetivo de identificar e caracterizar outros genes presentes nas 

vizinhanças do gene META 1 de L. (L.) amazonensis, utilizamos o “contig” de 60 

Kb de DNA genômico de L.(L.) amazonensis contendo o gene META 1 em sua 

região central que foi mapeado e sondado com cDNA de promastigotas de fase 

estacionária. Vários fragmentos transcritos foram identificados e selecionados 

para caracterização em nosso laboratório. 

Em um desses fragmentos foi identificado o gene META 2 que 

também é mais expresso na forma promastigota metacíclica de L. (L.) 

amazonensis. A proteína META 2 contém três repetições do domínio META, que é 



definido como um domínio presente em proteínas envolvidas na mobilidade ou no 

choque térmico de bactérias e está presente também na proteína META 1 de 

Leishmania. A proteína META 2 foi localizada no citoplasma e na ponta do flagelo 

das formas promastigotas (Ramos, 2006). Foram realizados experimentos de 

nocaute do gene META 2. A linhagem defectiva mostrou sensibilidade aumentada 

a temperaturas elevadas, sugerindo que a proteína META 2 possa estar envolvida 

na resposta ao choque térmico (Ramos e Uliana, dados não publicados).  

O mapeamento do contig contendo os genes META por hibridação 

com cDNA havia revelado também a presença de outros fragmentos transcritos. 

Nesse trabalho nós identificamos e caracterizamos novos genes com expressão 

em estágios infectivos do parasita. Um destes genes, localizado à 3’ do gene 

META 1 apresenta expressão regulada na forma amastigota de L. (L.) 

amazonensis, ou seja, na fase intracelular do hospedeiro mamífero e codifica um 

polipeptídeo contendo repetições ricas em leucina. Esse gene foi denominado 

LRR17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 



 

A maioria dos genes identificados na região META 1 de L. (L.) 

amazonensis é regulado na fase promastigota do parasita; 

A região META 1 de L. (L.) amazonensis  possui um alto grau de 

similaridade com a região ortóloga de L. (L.) major; 

O gene LRR17 é regulado de forma diferencial entre L. (L.) 

amazonensis e L. (L.) major; 

A proteína LRR17 está presente em formas promastigotas de L. (L.) 

amazonensis, L. (L.) major e L. (V.) braziliensis;  

A proteína LRR17 localiza-se no citoplasma da forma amastigota de L. 

(L.) amazonensis e no citoplasma de macrófagos infectados com essa mesma 

espécie; 

A proteína LmjLRR17 consegue acessar o citosol de macrófagos 

quando expressa em L. (L.) amazonensis; 

A linhagem de L. (L.) amazonensis expressora da proteína LmjLRR17 

foi mais virulenta em infecções de macrófagos in vitro; 

Houve maior susceptibilidade de macrófagos deficientes para genes 

envolvidos nas vias NOD 1 e NOD 2 à infecção por L. (L.) amazonensis e L. (L.) 

major e 

As linhagens de macrófagos deficientes para genes envolvidos nas vias 

NOD 1 e NOD 2 não apresentaram susceptibilidade à infecção pela linhagem 

transgênica de L. (L.) amazonensis expressora do gene LmjLRR17.   
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