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RESUMO 

 
Sauter IP. Estudo do papel dos receptores do tipo Toll (TLRs) na indução de CD200 
em macrófagos murinos infectados com Leishmania (Leishmania) amazonensis, [tese 
(Doutorado em Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2017.  
 
Parasitos intracelulares do gênero Leishmania são responsáveis por causar um 
complexo de doenças denominadas leishmanioses. Uma vez dentro do hospedeiro, 
estes parasitos são fagocitados por células de defesa, como os macrófagos. Através 
da interação via receptores do tipo Toll (TLRs), macrófagos são ativados e iniciam o 
processo de destruição do parasito. Porém, para assegurar sua sobrevivência os 
parasitos são capazes de manipular as respostas de defesa dessas células através 
da inibição de mecanismos microbicidas. Um dos mecanismos imunomodulatórios 
utilizados pela Leishmania (Leishmania) amazonensis é a indução da expressão de 
CD200 no macrófago, uma glicoproteína de membrana que em contato com o seu 
receptor CD200R inibe a ativação da célula. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
papel de TLRs na indução de CD200 em macrófagos infectados por L. (L.) 
amazonensis. Para isto, macrófagos diferenciados de medula óssea de camundongos 
C57BL/6 selvagem ou deficientes (-/-) para diferentes TLRs (TLR2, TLR3, TLR4 e 
TLR9) e suas proteínas adaptadoras (MyD88 e TRIF), foram infectados com 
amastigotas de L. (L.) amazonensis. Ensaios in vitro e in vivo foram preparados e 
analisados por imunoprecipitação, ensaios de infecção e citometria de fluxo. Os 
resultados mostraram que a indução de CD200 por amastigotas internalizados e 
viáveis de L. (L.) amazonensis é dependente da via TLR9/MyD88/TRIF no macrófago 
infectado. Além disso, a ativação de TLR9 envolve DNA contido em microvesículas 
liberadas pelo parasita, estruturas capazes de induzir CD200, modulando a expressão 
de iNOS e a produção de NO no macrófago. Na infecção in vivo de camundongos 
TLR9-/-, nenhuma diferença foi observada na lesão, mas a caga parasitária foi menor 
nestes camundongos infectados quando comparados ao camundongo controle. A 
partir dos resultados obtidos, podemos concluir que a indução de CD200 na infecção 
por L. (L.) amazonensis é dependente da via de TLRs, ativadas por microvesículas 
contendo DNA de Leishmania. 
 
Palavras-chave: L. (L.) amazonensis. CD200. TLR9. Macrófago. Microvesículas. 
  



ABSTRACT 

 
Sauter IP. Role of Toll-like receptors (TLRs) in CD200 induction in murine 
macrophages infected with Leishmania (Leishmania) amazonensis, [Ph. D. thesis 
(Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2017.  

 
Intracellular parasites of the Leishmania genus are responsible for causing a complex 
of diseases called leishmaniasis. Once inside of the host, these parasites are 
phagocytosed by defense cells, such as macrophages. Through the interaction of Toll-
like receptors (TLRs), macrophages are activated and initiate the process of parasite 
destruction. However, to ensure survival, the parasites are capable of manipulating the 
defense responses of the cells through the inhibition of microbicidal mechanisms. One 
of the immunomodulatory mechanisms used by Leishmania (Leishmania) 
amazonensis is the induction of CD200 expression in macrophages, a membrane 
glycoprotein which in contact with its receptor CD200R inhibits cellular activation. The 
objective of this work was to evaluate the role of TLRs in CD200 induction in 
macrophages infected by L. (L.) amazonensis. To accomplish this, Bone marrow 
macrophages (BMMs) from wild-type (WT), MyD88-/-, TRIF-/-, TLR2-/-, TLR3-/-, TLR4-/- 
and TLR9-/- mice were infected with L. (L.) amazonensis amastigotes and in vitro and 
in vivo assays were performed and analyzed by immunoprecipitation techniques, 
infection assays and flow cytometry. Our results showed that the CD200 induction by 
internalized and viable Leishmania amastigotes is dependent on the 
TLR9/MyD88/TRIF pathway in the infected macrophage. TLR9 activation involves 
DNA-containing microvesicles released by the parasite - structures capable of inducing 
CD200, inhibiting iNOS expression and NO production in macrophages. In in vivo 
infection of TLR9-/-, no difference in the lesion was observed, but the parasite load was 
less than in infected WT mice. Thus, we concluded that the induction of CD200 in L. 
(L.) amazonensis infection is dependent on TLR pathways, activated by microvesicles 
containing Leishmania DNA.  
 
Keywords: L. (L.) amazonensis. CD200. TLR9. Macrophage. Microvesicles. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO



 

1.1 Leishmaniose 

 

A leishmaniose é um complexo de doenças causadas por parasitos 

protozoários pertencentes a mais de 20 espécies do gênero Leishmania, um parasito 

tripanossomatídeo que é transmitido pela picada do inseto vetor, chamado de 

flebotomíneo [Bates, 2007; World Health Organization (WHO), 2015]. Existem três 

formas da doença dependendo da espécie de Leishmania infectante e da imunidade 

do hospedeiro: (i) a leishmaniose cutânea (LC) (forma mais comum da doença); (ii) a 

leishmaniose mucocutânea (LMC) (forma menos comum, causada por algumas 

espécies do parasito); e a leishmaniose visceral (LV), muitas vezes conhecida como 

calazar (forma mais grave da doença) (Kevric et al., 2015; WHO, 2015). 

A leishmaniose cutânea pode apresentar diferentes formas de acordo com as 

manifestações clínicas apresentadas pelo hospedeiro. A forma mais comum é a 

leishmaniose cutânea localizada, que apresenta lesões ulcerativas no local da picada 

e pode ser auto curável (Figura 1A). A segunda forma, a leishmaniose cutânea difusa 

(LCD), se manifesta de modo mais severa, causando o aparecimento de múltiplos 

nódulos não ulcerativos (Figura 1B). Já a forma disseminada da leishmaniose cutânea 

é caracterizada por múltiplas lesões ulceradas e papulares encontradas em diversas 

áreas do corpo (Figura 1C), devido a disseminação por meio da via hematogênica ou 

linfática (McGwire, Satoskar, 2014).  

A leishmaniose mucocutânea pode ocorrer simultaneamente com uma 

manifestação cutânea. No entanto, geralmente ocorre meses ou anos após a 

leishmaniose cutânea. Esta forma da doença atinge as mucosas do trato respiratório 

superior (Figura 1D), afetando a cavidade nasal e muitas vezes também a cavidade 

oral (Goto, Lindoso, 2012). A leishmaniose mucocutânea tem a capacidade de destruir 

os tecidos, causando desfiguração e até mesmo a morte do paciente por infecções 

secundárias (Goto, Lindoso, 2012; McGwire, Satoskar, 2014).  

 

 



 

 

Figura 1 - Manifestações clínicas das diferentes formas da leishmaniose. (A) Leishmaniose 
cutânea localizada, (B) leishmaniose cutânea difusa, (C) leishmaniose cutânea disseminada, (D) 
leishmaniose mucocutânea, (E) leishmaniose visceral e (F) leishmaniose dérmica pós-calazar. Imagens 
A, B, C e D foram adaptadas do Atlas de Leishmaniose Tegumentar Americana (2006) e as imagens E 
e F foram obtidas do site da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015). 

 

 

A leishmaniose visceral (calazar) ocorre devido à metástase das células 

infectadas do local da picada do flebotomíneo aos órgãos viscerais como baço, fígado 

e medula óssea. Devido à grande atividade de defesa imunológica do organismo, a 



 

infecção provoca um quadro de hepatoesplenomegalia -  aumento do tamanho do 

baço e do fígado (Figura 1E) - assim como um quadro de trombocitopenia e anemia, 

devido a supressão da medula. Esta forma da doença, se não tratada devidamente 

leva à morte do paciente (McGwire, Satoskar, 2014).  

Alguns casos de leishmaniose visceral podem apresentar complicações 

posteriores. A leishmaniose dérmica pós-calazar (LDPC) ocorre em pacientes 

clinicamente curados da leishmaniose visceral, podendo surgir até 20 anos após a 

infecção inicial. Neste caso o paciente apresenta lesões nodulares, maculares ou 

papulares com desenvolvimento progressivo (Figura 1F) (McGwire, Satoskar, 2014). 

Apesar do grande avanço das pesquisas nos últimos anos, a leishmaniose 

ainda não apresenta um tratamento ideal e eficaz. Os fármacos de primeira escolha 

continuam sendo considerados os antimoniais pentavalentes, como o antimoniato de 

meglumina – Gluncantime®. Contudo, esses têm apresentado uma baixa eficácia 

terapêutica em alguns estudos (Machado et al., 2010; Chrusciak-Talhari et al., 2011; 

Neves et al., 2011; Dastgheib et al. 2012). A anfotericina B e a pentamidina são os 

fármacos de segunda escolha, mas apresentam uso limitado devido à sua toxicidade 

e custo elevado (Alvar et al., 2006). Além desses, a miltefosina oral também é usada, 

mas apresenta ação espécie-dependente (Soto et al., 2004; Yardley et al., 2005). Em 

geral, os agentes quimioterápicos disponíveis para o tratamento da leishmaniose são 

limitados por problemas como toxicidade, eficácia variável, resistência e alto custo, 

fazendo-se necessária a descoberta de novas opções terapêuticas para o tratamento 

da doença (Uliana, Trinconi, Coelho, 2017). 

 

 

1.2  Epidemiologia da leishmaniose 

  

A leishmaniose é uma das principais doenças tropicais negligenciadas. Ela 

afeta principalmente pessoas pobres e está associada principalmente à espécie 

infectante do parasito e ao sistema imunológico debilitado do hospedeiro. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 0,9 e 1,7 milhão de pessoas 

sejam infectadas todos os anos, mas apenas uma pequena fração delas desenvolverá 

a doença e 20,000-30,000 acabarão morrendo, em sua maioria por LV, quando não 

tratada (WHO, 2015).  



 

A doença está amplamente distribuída nas áreas tropicais e subtropicais do 

planeta, sendo encontrada em países da Europa, África, Ásia e América (Alvar et al., 

2012). Segundo dados OMS, cerca de 97 países encontram-se em áreas endêmicas 

para a leishmaniose: 65 países são endêmicos para LC e LV; 22 países são 

endêmicos apenas para LC; e 10 países são endêmicos apenas para LV. Além disso, 

em outros 4 países já foram relatados casos de LC ou LV (WHO, 2015). 

Em 2015, 90% dos casos mundiais de LV foram reportados em sete países: 

Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão (Figura 2). Os 10 países 

com maior número de casos de LC relatados em 2015 foram: Afeganistão, Argélia, 

Brasil, Colômbia, Irã, Iraque, Peru, República Árabe da Síria, Tunísia e Iêmen (Figura 

3), que juntos representam 87% da incidência global de LC relatada. Já a leishmaniose 

mucocutânea apresenta maior prevalência nos países: Brasil, Peru, Arábia Saudita, 

República Árabe da Síria e Tunísia (WHO, 2015). 

 

 

 

Figura 2 - Distribuição da leishmaniose visceral, 2015. Mapa adaptado da Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2015). 

 



 

 

Figura 3 - Distribuição da leishmaniose cutânea, 2015. Mapa adaptado da Organização Mundial da 
Saúde (WHO, 2015). 

 
 

As principais espécies causadoras de leishmaniose cutânea no Velho Mundo 

são Leishmania (Leishmania) major e L. (L.) tropica, enquanto que no Novo Mundo as 

espécies L. (L.) mexicana, L. (L.) amazonensis, Leishmania Viannia guyanensis, L. 

(V.) panamensis e L. (V.) braziliensis são as mais importantes (McGwire, Satoskar, 

2014). No Brasil, as espécies L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (L.) 

amazonensis e, mais raramente, a L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi e L. (V.) shawi, são 

responsáveis por causar a doença (do Vale, Furtado, 2005). 

No Velho Mudo a forma visceral é causada pelas espécies L. (L.) donovani e L. 

(L.) infantum e no Novo Mundo pela L. (L.) infantum, conhecida como L. (L.) infantum 

chagasi (do Vale, Furtado, 2005; Kuhls et al., 2011; McGwire, Satoskar, 2014). No 

Novo Mundo, a espécie L. (V.) braziliensis, bem como L. (V.) panamensis, L. (V.) 

guyanensis e L. (L.) amazonensis também podem causar a forma mucocutânea (Goto, 

Lindoso, 2012). 

 

 

 

 



 

1.3 Leishmania 

 

A Leishmania é um protozoário pertencente a ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae, gênero Leishmania e subgêneros Leishmania ou Viannia. Por 

meio da análise de isoenzimas também foram definidos complexos de espécies (L. 

mexicana, L. donovani, L. tropica, L. major, L. atethiopica, L. braziliensis, L. 

guyanensis, L. panamensis, L. naiffi, L. lainsoni) dentro dos subgêneros (Rioux et al., 

1990; Bañuls et al., 2007; Kevric et al., 2015). Na figura 4 é apresentada a taxonomia 

da Leishmania. 

 

 

 

Figura 4 - Taxonomia da Leishmania. Figura adaptada de Akhoundi e colaboradores (2016). 

 

 

O parasito apresenta duas formas biológicas (Figura 5). As formas flageladas 

e móveis do parasito são chamadas de promastigotas (as quais são divididas em 

promastigotas procíclicos e promastigotas metacíclicos). Elas são encontradas dentro 

do flebotomíneo, lugar onde multiplicam por fissão binária e progridem em diferentes 



 

estágios de diferenciação morfologicamente distintos para, finalmente, se tornarem 

promastigotas metacíclicos não divisíveis e infecciosos que são transmitidas durante 

o repasto sanguíneo do inseto vetor (Bañuls et al., 2007; Kaufer et al., 2017). No 

interior do hospedeiro mamífero encontramos uma outra forma infecciosa chamada 

de amastigota, a qual não possui flagelo exteriorizado e vive como forma intracelular 

em uma variedade de células de mamíferos, principalmente em fagócitos 

profissionais, como macrófagos (Love et al., 1998; Lipoldová, Demant, 2006; Bañuls 

et al., 2007; Kevric et al., 2015). 

 

 

Figura 5 - Formas biológicas da Leishmania durante seu ciclo de vida. Imagens de microscópio 
eletrônico de varredura dos principais estágios do ciclo de vida da Leishmania: promastigotas 
procíclicos e metacíclicos (formas flageladas encontradas no inseto vetor), e o amastigota (forma 
intracelular encontrada no hospedeiro mamífero). Figura adaptada de Besteiro e colaboradores (2007). 

 
 

1.3.1 Inseto vetor e transmissão da Leishmania 
 

A transmissão do parasito envolve o inseto vetor flebotomíneo que pertence à 

ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae e gênero Phlebotomus 

no Velho Mundo ou Lutzomyia nas Américas. O flebotomíneo é menor que um 

mosquito, com tamanho médio de 1,5 a 2 mm, possui uma picada dolorosa e não faz 

barulho audível (Dostálová, Volf, 2012; Kevric et al., 2015; WHO, 2015). Atualmente 

existem em torno de 500 espécies conhecidas de flebotomíneos, mas apenas cerca 



 

de 30 delas foram identificadas como vetores da doença (Bañuls et al., 2007; WHO, 

2015). Em algumas regiões do Brasil o vetor já está adaptado às áreas 

peridomiciliares devido à destruição do habitat silvestre natural causada pelo homem 

(da Costa et al., 2007). 

A transmissão da Leishmania ocorre no momento da picada do flebotomíneo 

fêmea. Para obter as proteínas necessária para o desenvolvimento de seus ovos, o 

flebtomíneo realiza o repasto sanguíneo infectando-se com parasitos contidos no 

sangue do hospedeiro mamífero infectado e transmitindo para outro hospedeiro em 

um novo repasto (WHO, 2015). A picada pode ocorrer de forma mais ativa do 

anoitecer até o amanhecer, e geralmente na pele exposta dos braços, pernas, 

pescoço e face. A infecção também pode ocorrer via compartilhamento de agulhas, 

transfusão de sangue infectado (revisado por Cardo, 2006) ou transplacentariamente 

(revisado por Figueiro-Filho et al., 2004), mas em menor frequência. 

O ciclo de transmissão das diferentes Leishmania envolve flebotomíneos 

espécie-específicos e reservatórios peridomésticos ou silvestres, como os cães e 

roedores (Lipoldová, Demant, 2006; Kevric et al., 2015). Apesar da maioria das 

leishmanioses serem doenças zoonóticas, as leishmanioses causadas por L. (L.) 

tropica e L. (L.) donovani são uma exceção, sendo consideradas antroponóticas 

(Bañuls et al., 2007; WHO, 2015). 

 

1.3.2 Ciclo biológico de Leishmania 

 

O ciclo de vida da Leishmania é complexo, sendo o parasito exposto à 

diferentes ambientes extra e intracelulares. A infecção é iniciada quando o 

flebotomíneo fêmea ingere sangue contendo macrófagos infectados com amastigotas 

durante o repasto sanguíneo no hospedeiro. O sangue infectado passa para a parte 

posterior do intestino. Em seguida, os parasitos diferenciam-se em vários estágios de 

desenvolvimento distintos à medida que migram do intestino posterior para a válvula 

estomodeal (Figura 6). Esses estágios caracterizam-se por mudanças morfológicas 

funcionais destinadas a garantir sua sobrevivência no flebotomíneo (Kamhawi, 2006).  

 



 

 
Figura 6 - Ciclo de vida da Leishmania no vetor. Ilustração das diferentes formas morfológicas de 

promastigotas ao longo do tempo dentro do flebotomíneo. Figura obtida da revisão de Kamhawi (2006). 
 

 

Primeiramente, os amastigotas se diferenciam em formas promastigotas 

procíclicas (formas lentas com flagelos curtos) e iniciam a multiplicação rapidamente 

entre 24 e 48 h (Kamhawi, 2006). Essas formas são também relativamente resistentes 

ao ataque de enzimas digestivas. As formas procíclicas então se diferenciam em 

promastigotas nectomônadas - grandes formas cuja função é escapar do 

confinamento na matriz peritrófica (revestimento composto por quitina e proteínas 

secretadas pelo epitélio do intestino para envolver o sangue digerido), migrando para 

colonizar o intestino anterior e se acumulando na válvula estomodeal. A forma 

nectomônada se desenvolve para promastigota leptomônada e essa inicia um 

segundo ciclo de multiplicação no flebotomíneo. A forma leptomônada então se fixa à 

cutícula da válvula estomodeal (Gossage et al., 2003; Kamhawi, 2006). Finalmente o 

parasito se diferencia mais uma vez, observando-se dois estágios: promastigotas 

haptomônadas e metacíclicos. A forma haptomônada apenas contribui para a 

formação de um plugue na válvula estomodeal, ao passo que os promastigotas 

metacíclicos, o estágio infectivo, é altamente adaptado para transmissão bem-

sucedida ao hospedeiro mamífero. Os metacíclicos possuem um corpo celular 

pequeno com um flagelo alongado sendo rápidos e resistentes à lise mediada pelas 

proteínas do complemento no hospedeiro (Kamhawi, 2006). O tempo necessário para 

que o parasito complete seu ciclo de vida no flebotomíneo é de aproximadamente 6 a 

9 dias, dependendo da espécie (Kamhawi, 2006). 



 

Durante o repasto sanguíneo do flebotomíneo, são liberados na pele do 

hospedeiro em torno de 1000 parasitos enriquecidos nas promastigotas metacíclicos 

(Rogers et al., 2004), que rapidamente são fagocitados por células recrutadas para o 

local da infecção, como neutrófilos, macrófagos e células dendríticas (revisado por 

Scott, Novais, 2016). No interior dos macrófagos, os promastigotas metacíclicos se 

diferenciam em amastigotas dentro do vacúolo parasitóforo (VP), principalmente 

devido à exposição ao pH ácido do vacúolo (pH 4,5 a 6,0) e à temperatura do 

hospedeiro que varia de 33 a 37 °C (Zilberstein, Shapira, 1994). É nesse ambiente 

hostil que o amastigota irá se multiplicar por fissão binária, sendo capaz de romper as 

células após excessiva multiplicação intracelular. Uma vez liberado no meio 

extracelular, os parasitos infectam outros macrófagos ou demais fagócitos, assim 

mantendo a infecção no hospedeiro (Ribeiro-Gomes et al., 2004, Murray et al., 2005; 

Kobets et al., 2012). Um novo repasto sanguíneo pode ocorrer, infectando o 

flebotomíneo com células infectadas ou mesmo amastigotas livres. O esquema do 

ciclo biológico da Leishmania envolvendo o hospedeiro humano está representado na 

Figura 7. 

 



 

 

Figura 7 - Ciclo biológico da Leishmania. Promastigotas metacíclicos de Leishmania são injetados 
na pele durante o repasto sanguíneo do flebotomíneo fêmea, sendo rapidamente fagocitados pelas 
células fagocíticas do hospedeiro mamífero. Em seguida, os promastigotas metacíclicos diferenciam-
se na forma amastigota não flagelada dentro do vacúolo parasitóforo da célula, dividindo-se por fissão 
binária. Os amastigotas são liberados na ruptura das células infectadas e podem então ser 
fagocitadados novamente por macrófagos e outras células do hospedeiro, ou ingeridos pelo 
flebotomíneo durante um novo repasto sanguíneo. Uma vez no inseto vetor, a forma amastigota 
transforma-se na forma promastigota procíclica e após diferentes estágios, atinge a forma de 
promastigotas metacíclicos, podendo novamente ser transmitido para outro hospedeiro. Figura obtida 
da revisão de Kaye, Scott (2011). 

 

 

 

 

1.4 Células envolvidas na infecção por Leishmania 

 

Os momentos iniciais da infecção pela Leishmania são cruciais para determinar 

a evolução da doença (de Almeida et al., 2003). A pele é o principal órgão envolvido 

na infecção, onde as células residentes e inflamatórias desempenham um papel 

crucial na resposta imune contra agentes patogênicos por meio da liberação de 



 

citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento (Fuhlbrigge, Kupper, 2004; Guerra et 

al., 2010). Diversas células são importantes na imunobiologia da leishmaniose, como 

neutrófilos, células dendríticas e macrófagos (Laskay et al., 2003, Kautz-Neu et al., 

2012) e até mesmo fagócitos não profissionais, como por exemplo os fibroblastos 

(Bogdan et al., 2000). Por ser um protozoário intracelular obrigatório, essas células 

são indispensáveis para a sobrevivência, replicação e diferenciação do parasito (Liu, 

Uzonna, 2012). 

Os neutrófilos são as primeiras células recrutadas ao local da infecção (Ribeiro-

Gomes, Sacks, 2012). Acredita-se que eles possam servir como células hospedeiras 

intermediárias utilizadas pelo parasito para entrar nos macrófagos, que fagocitam 

neutrófilos em processo apoptótico. Este evento biológico foi denominado o modelo 

do “cavalo de Tróia” para descrever a entrada silenciosa da Leishmania nos 

macrófagos (Laskay et al., 2003). Além disso, o parasito é capaz de induzir a formação 

de armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs, do inglês neutrophil extracellular 

traps), que são redes compostas por DNA, elastase e histonas capazes de imobilizar 

o parasito (Guimarães-Costa et al., 2009; Hurrell, Regli, Tacchini-Cottier, 2016). 

As células dendríticas são elementos-chave do sistema imunológico, 

funcionando como sentinelas capazes de alertar as células T CD4+ da infecção pela 

Leishmania, dirigindo sua polarização de modo a montar uma resposta imune eficaz 

(Kautz-Neu et al., 2012). Essas células também atuam liberando citocinas como a 

interleucina 12 (IL-12) e interferon (IFN) tipo 1, que induz a diferenciação das células 

T naive em linfócitos T auxiliares do tipo 1 efetores (Th1, do inglês T helper 1) 

importantes no combate a infecção (Mougneau, Bihl, Glaichenhaus, 2011). 

Embora as células dendríticas tenham um papel importante na infecção, a 

principal célula do hospedeiro envolvida na imunobiologia da leishmanose é o 

macrófago (Handman, Bullen, 2002). Após a absorção inicial e a internalização do 

parasito pela célula no fagossomo, ocorre a fusão com lisossomos gerando o 

fagolisossomo – um ambiente hostil onde o parasito terá de sobreviver. Apesar do 

fagolisossomo ser talvez um dos ambientes mais desafiantes para a maioria dos 

agentes patogênicos, a Leishmania é um dos poucos protozoários capaz de 

sobreviver e se multiplicar nele (Lipoldová, Demant, 2006).  

Quando em contato com a Leishmania, os macrófagos são ativados para tentar 

eliminar o patógeno intracelular. A ativação do macrófago geralmente é dividida em 

dois espectros funcionalmente distintos: ativação clássica e alternativa. A ativação 



 

clássica é mediada pelos produtos das células Th1 e NK - em particular o IFN-γ, que 

estimula os macrófagos a produzirem óxido nítrico sintase induzível (iNOS). Esta 

enzima é responsável por converter L-arginina e oxigênio em L-citrulina e óxido nítrico 

(NO), uma molécula importante na destruição de parasitos intracelulares (Kane, 

Mosser, 2000; Gantt et al., 2001; Liu, Uzonna, 2012; Scott, Novais, 2016). Na ausência 

de IFN-γ ou de produtos microbianos como o lipopolissacarídeo (LPS), iNOS é 

indetectável no macrófago (Santos et al., 2006). Além disso, várias outras citocinas 

inflamatórias, como IL-1β, fator de necrose tumoral (TNF, do inglês tumor necrosis 

factor), IFN-α e IFN-β também estão envolvidas na ativação de macrófagos e na 

regulação positiva da expressão de iNOS (Bronte, Zanovello, 2005; Liu, Uzonna, 

2012; Scott, Novais, 2016). 

Em contraste à ativação clássica, a ativação alternativa de macrófagos é 

induzida por citocinas de uma resposta celular do tipo Th2, como IL-4 e IL-13 que 

geram um perfil de suscetibilidade à infecção (Hurdayal, Brombacher, 2014; Scott, 

Novais, 2016). Outras citocinas que afetam negativamente a ativação clássica dos 

macrófagos são IL-10 e o fator de transformação do crescimento beta (TGF-β, do 

inglês transforming growth factor beta) (Liu, Uzonna, 2012). Elas inibem a produção 

de citocinas pró-inflamatórias, em particular o TNF (Gordon, 2003), o que prejudica a 

resposta das células infectadas à Leishmania. 

 

 

1.5 Mecanismo de evasão da resposta imunológica 

 

A persistência do parasito dentro dos macrófagos é determinada pelo balanço 

entre a habilidade da resposta imune dos macrófagos e a habilidade do parasito em 

resistir aos mecanismos citotóxicos de ativação destas células fagocitárias. Os 

lipofosfoglicanos (LPG) e a glicoproteína 63 (GP63) na forma promastigota de 

Leishmania são importantes para a fagocitose e subsequente sobrevivência 

intracelular do parasito (Yao et al., 2003; Naderer, McConville, 2008). Essas moléculas 

são alvo de várias opsoninas, como componente do complemento C3 (C3b/iC3b) 

(Brittingham, Mosser, 1996) e a proteína de ligação à manose (Green et al., 1994), 

que auxiliam na entrada na célula. Estudos também demonstraram que o LPG é capaz 

de inibir a formação do complexo de ataque à membrana (MAC, do inglês membrane 

attack complex) (Liu, Uzonna, 2012; Gupta, Oghumu, Satoskar, 2013), bem como 



 

inibir a fusão do fagossomo com o lisossomo do macrófago (Kaye, Scott, 2011). 

Concomitante a isto, a GP63 cliva o fator nuclear κB (NF- κB, do inglês nuclear factor 

κappa B), modulando a resposta imune do hospedeiro (Kaye, Scott, 2011). 

No estágio amastigota, demonstrou-se que os parasitos revestidos com 

imunoglobulina G (IgG) do hospedeiro se ligam aos receptores Fc (FcγR) nos 

macrófagos, facilitando a fagocitose (Miles et al., 2005). Além disso, estudos feitos 

com amastigotas de várias Leishmania mostraram que essas formas possuem 

mecanismos exclusivos para evadir a resposta microbicida (Cunningham, 2002; Kima 

et al., 2007; Shio et al., 2012). Amastigotas de L. (L.) amazonensis, um dos agentes 

causadores de leishmaniose cutânea no Brasil, são mais resistentes à morte 

intracelular por macrófagos quando comparadas a outras espécies (Alexander, 

Kaye,1985; Gomes et al., 2003; Qi et al., 2004; McMahon-Pratt, Alexander, 2004). 

Esta espécie e outros membros do complexo L. mexicana são capazes de formar um 

vacúolo parasitóforo gigante. Estes vacúolos servem como um "escudo", diluindo os 

efeitos leishmanicidas das células, como o NO e as espécies reativas de oxigênio 

(ROS) (Wilson et al., 2008; Scott, Novais, 2016). 

Outro mecanismo utilizado por amastigotas de L. (L.) amazonensis para inibir a 

resposta do macrófago é a exposição de fosfolipídios que ligam anexina-V na 

membrana do parasito, modulando a resposta imune da célula, semelhante ao que 

acontece com a inibição mediada por celulas apoptóticas (Wanderley et al., 2006). 

Segundo França-Costa e colaboradores (2012), o aumento na exposição destes 

fosfolipídios na membrana do amastigota está relacionado com sua capacidade de 

infecção e com a manifestação clínica da doença. Este mecanismo está associado à 

respsta imune do hospedeiro, uma vez que é observado apenas em infecção no 

modelo de camundongo BALB/c (suscetivel à infecção) e não no modelo C57BL/6 

(resistente à infecção) (revisado por Scott, Novais, 2016). Além disto, esta espécie 

também é capaz de induzir a expressão da proteína CD200 no macrófago infectado, 

modulando a resposta da célula contra o parasito (Cortez et al., 2011). Esse 

mecanismo de evasão será abordado com mais detalhes posteriormente. 

 As moléculas da Leishmania envolvidas nos mecanismos de evasão da 

resposta imune do hospedeiro, como o LPG e a GP63, estão presentes em sua 

superfície ou podem ser liberadas pelo parasito durante a infecção. Uma das formas 

de liberação dessas moléculas ocorre via vesículas extracelulares (VEs) produzidas 

pela Leishmania (Silverman et al., 2010). 



 

 

1.5.1 Vesículas extracelulares (VEs)  

 

 As VEs são pequenas vesículas esféricas delimitadas por uma bicamada 

lipídica semelhante a membrana, conhecidas como exosomos e microvesículas, que 

podem ser liberadas de quase todos os tipos de células, induzidas por vários estímulos 

ou espontaneamente (Cai et al., 2016). Os exossomos são pequenos, com um 

tamanho entre 50 e 100 nm de diâmetro, sendo liberados por exocitose. Já as 

microvesículas têm um tamanho maior entre 100 nm e 1 μm de diâmetro e são 

liberadas a partir de brotamentos da membrana plasmática 

(Cocucci, Racchetti, Meldolesi, 2009). No interior destas vesículas há diversas 

moléculas bioativas como lipídeos, proteínas, DNA, mRNAs e miRNAs (Kim et al., 

2015). 

 Estudos encontraram VEs no sobrenadante de uma variedade de células 

cultivadas de mamíferos e patógenos, incluindo a Leishmania (Silverman, Reiner, 

2011). A análise proteômica destas vesículas liberadas pelo parasito sugere que elas 

contenham muitas, senão todas as moléculas já funcionalmente descritas como 

fatores de virulência do parasito (Silverman et al., 2010; Silverman, Reiner, 2011). 

Portanto, é possível que as VEs representem veículos que permitam a entrada desses 

fatores de virulência no citoplasma das células do hospedeiro, por meio da fusão com 

a membrana plasmática celular ou com a membrana do fagolisossoma. 

 

 

 

 

1.6 Glicoproteína de superfície CD200 

 

Uma série de reguladores negativos controlam a ativação excessiva de várias 

vias imunes adaptativas e inatas no macrófago (Liew et al., 2005). A CD200 

(originalmente OX2) é uma glicoproteína de membrana pertencente à superfamília das 

imunoglobulinas que é expressa em vários tipos celulares, principalmente em células 

linfoides, neurônios e células endoteliais (Barclay et al., 2002), mas não se encontra 

expressa em macrófagos (Hoek et al., 2000). Ela possui um domínio intracelular curto 

(19 aa), sem nenhum motivo de sinalização conhecido. No entanto, seu receptor 



 

CD200R, presente em celulas da linhagem mielóide como o macrófago, tem um 

domínio citoplasmático maior (67 aa) contendo três resíduos de tirosina (Wright et al., 

2000). 

Em comparação com outras moléculas inibitórias, a via CD200-CD200R se 

destaca por suas características particulares. Ao contrário da maioria dos receptores 

inibitórios que sinalizam via motivos de inibição do imunorreceptor baseado em 

tirosina (ITIMs) e recrutamento de fosfatases, o CD200R utiliza uma via distinta. Uma 

vez ativado o receptor (Figura 8), ocorre a fosforilação dos resíduos de tirosina 

presentes em sua porção citoplasmática, recrutando a proteína adaptadora Dok2 (do 

inglês downstream of tyrosine kinase 2) (Mihrshahi, Brown, 2010). Então Dok2 

fosforila a proteína ativadora GTPase de Ras (RasGAP, do inglês Ras GTPase-

activating protein) que bloqueia a quinase regulada por sinal extracelular (ERK, do 

inglês extracellular signal-regulated kinase) e as proteínas quinase ativadas por 

mitógeno (MAPK, do inglês mitogen-activated protein kinase) p38 e c-Jun N-terminal 

quinase (JNK, do inglês JUN N-terminal kinase) (Hussell, Bell, 2014). 

  

 

Figura 8 - Modelo de imunomodulação por CD200-CD200R. Quando a CD200 expressa na 

membrana de uma célula endotelial entra em contato com seu receptor CD200R presente na 

membrana do macrófago, ocorre a fosforilação dos resíduos de tirosina presentes na cauda 

citoplasmática do receptor. Em seguida, a proteína Dok2 se liga à terceira fosfotirosina ativando a 

proteína RasGAP. RasGAP por sua vez inibe a via de ERK, p38 e JNK, e consequentemente a 

produção de citocinas pró-inflamatórias (adaptado do trabalho de Mihrshahi, Brown, 2010). 

 

 



 

A via CD200-CD200R tem sido descrita por participar de diversos processos 

biológicos. Na osteoclastogênese, a fusão de macrófagos é indispensável para a 

diferenciação de osteoclastos (células encarregadas em absorver, degradar e 

remodelar os ossos). Durante essa fusão, os macrófagos expressam CD200. 

Contudo, na sua ausência a diferenciação de osteoclastos é reduzida, havendo um 

aumento de massa óssea, prejudicando o processo de osteoclastogênese (Lee et al., 

2006; Cui et al., 2007). 

Outro papel importante ocorre no sistema nervoso central (SNC) onde CD200-

CD200R controla a ativação da microglia (macrófagos residentes do SNC). Os 

neurônios expressam CD200 na membrana, que ligado ao CD200R da microglia, ativa 

a via inibitória. Na ausência de CD200 no neurônio, a microglia fica ativada resultando 

na agregação celular e levando à inflamação e neurodegeneração. Ademais, a 

ausência da via CD200-CD200R pode levar à susceptibilidade de doenças 

autoimunes e inflamatórias (Hoek et al., 2000). 

 A sinalização inibitória de CD200-CD200R também tem sido associada ao 

modelo de formação de tumores e câncer. Estudos mostram que a ativação desta via 

pode tanto estimular respostas antitumorais quanto suprimí-las, contribuindo para a 

progressão do tumor e/ou formação de metástases (Gorczynski et al., 2010, 2011, 

2013; Erin et al. 2014). A supressão da resposta antitumoral regulada por CD200 pode 

não só ser mediada pelo próprio tumor, mas também pela expressão de CD200 em 

células de tecidos saudáveis (Rygiel et al., 2011). Além disso, a ação da sinalização 

gerada por CD200-CD200R provavelmente não esteja limitada apenas ao local de 

crescimento do tumor, afetando também a tolerância a antígenos tumorais em outros 

tecidos (Kretz-Rommel et al., 2007). Portanto, o bloqueio de CD200R pode ser um 

tratamento anticancerígeno altamente eficaz mesmo no caso de tumores negativos 

para CD200 (revisado em Rygiel, Meyaard, 2012).  

 Estudos têm mostrado que alguns patógenos possuem a capacidade de 

controlar a regulação da via de sinalização inibitória de CD200-CD200R, favorecendo 

sua infectividade e sobrevivência no hospedeiro. O Toxoplasma gondii induz o 

aumento da expressão superficial de CD200R na microglia e de CD200 em células 

endotélias dos vasos sanguíneos (Deckert et al., 2006). Em camundongos deficientes 

em CD200, as células microgliais exibiram um aumento da ativação, proliferação e 

maior expressão do complexo principal de histocompatibilidade II (MHC II, do inglês 

major histocompatibility complex II), TNF-α e iNOS durante a infecção crônica por T. 



 

gondii. Além disso, os camundongos selvagens apresentaram maior carga parasitária 

e mortalidade comparados aos camundongos deficientes em CD200 (Deckert et al., 

2006). Na infecção por Neisseria meningitidis, foi demonstrado que células do 

hospedeiro induzem CD200, limitando dessa forma a ativação do macrófago como 

uma forma de se proteger frente à ação da infecção sistêmica (Mukhopadhyay et al., 

2010). Além desses patógenos, outras bactérias (Chen, Marsden, Gorczynski, 2009), 

vírus (Karnam et al., 2012) e protozoários como a Leishmania (Cortez et al., 2011) 

também já foram descritos por modular essa via.  

 

1.6.1 CD200 e Leishmania 
 

Em 2011, Cortez e colaboradores demonstraram que amastigotas de L. (L.) 

amazonensis induzem no macrófago a expressão da proteína CD200, capaz de 

modular a resposta imunológica da célula e consequentemente, prolongar a 

sobrevivência do parasito intracelular. Concomitante ao aumento da expressão de 

CD200 nos macrófagos infectados com L. (L.) amazonensis, o estudo mostrou haver 

uma inibição da expressão de iNOS e diminuição da produção de NO, o que favorece 

a multiplicação do parasito. O mesmo estudo também apontou que camundongos 

deficientes em CD200 (CD200-/-) são mais resistentes a uma infecção por L. (L.) 

amazonensis. 

No entanto, nem todas as espécies de Leishmania induzem a expressão de 

CD200. Isso foi evidenciado quando Cortez e colaboradores mostraram que L. (L.) 

major não tem a capacidade de induzir a expressão desta proteína durante o processo 

infectivo. Porém, quando se administrou CD200 solúvel in vitro, a capacidade de 

infecção de L. (L.) major aumentou consideravelmente, apresentando uma cinética de 

infecção semelhante à L. (L.) amazonensis (Cortez et al., 2011). 

Também é importante ressaltar que a expressão de CD200 ocorre de forma 

precoce na infecção de macrófagos por Leishmania (1 h após a infecção). Isso 

significa que os eventos iniciais como adesão e fagocitose possam participar do 

processo de indução desta molécula. Ademais, receptores no macrófago que 

participam do reconhecimento de patógenos poderiam também ser importantes para 

este evento. Até então, este é o único trabalho relacionando esta glicoproteína de 

membrana com infecções por Leishmania, o que torna muito importante o estudo e 

entendimento desde mecanismo.   



 

1.7 Receptores do tipo Toll (TLRs) 

 

A interação inicial entre macrófagos e patógenos invasores como Leishmania 

acontece por meio de receptores de reconhecimento padrão (PRRs, do inglês pattern 

recognition receptors) presentes na célula, capazes de reconhecer 

estruturas/antígenos específicos e ativar vias de transdução de sinal intracelulares. 

Existem muitas famílias de PRRs, algumas que estão ligadas à membrana 

citoplasmática e endossomal, tais como receptores tipo Toll (TLRs, do inglês Toll like 

receptors) e outros que são citosólicos, como receptores tipo NOD (NLRs, do inglês 

NOD-like receptors) (Macleod, Bryant, 2017).  

Os TLRs são glicoproteínas transmembrana que regulam a resposta da 

imunidade inata de mamíferos identificando padrões moleculares associado à 

patógenos (PAMPs, do inglês pathogen-associated molecular pattern) como 

proteínas, ácidos nucléicos (DNA/RNA), glicolipídeos, peptidoglicanos e 

lipopeptídeos, encontrados em microrganismos (Medzhitov, Janeway, 1997; Kumar et 

al., 2011). Além dos PAMPs, estes receptores também são capazes de reconhecer 

padrões moleculares associados a dano celular (DAMPs, do inglês damage-

associated molecular patterns). Os DAMPs são moléculas liberadas por células 

estressadas ou necróticas e atuam como sinais de perigo endógeno para promover e 

exacerbar a resposta inflamatória (Sachet, Liang, Oehler, 2017).  

Os perfis de expressão dos TLRs variam de acordo com os tecidos e tipos 

celulares. Até então são descritos treze TLRs em mamíferos, sendo dez deles no 

homem (TLR1 ao TLR10) e doze em camundongos (TLR1 ao TLR9, TLR11, TLR12 e 

TLR13) (Saitoh, Miyake, 2009; O'Neill, Golenbock, Bowie, 2013). Em sua maioria 

estão localizados na membrana plasmática, com exceção de TLR3, TLR7, TLR8, 

TLR9 e TLR13 que estão localizados em compartimentos endossomais (Iwasaki, 

Medzhitov, 2004; O'Neill, Golenbock, Bowie, 2013).  

A sinalização utilizada pelos TLRs consiste de duas vias distintas, uma via 

dependente da proteína de diferenciação mieloide 88 (MyD88, do inglês myeloid 

differentiation primary response gene 88), que leva à produção de citocinas 

inflamatórias, e uma via independente de MyD88, associada à indução de interferon 

(IFN). A via dependente de MyD88 é comum a todos os TLRs, exceto TLR3 (via 

independente de MyD88), que utiliza a proteína adaptadora que contém o domínio 

TIR indutor de interferon β (TRIF, do inglês TIR-domain-containing adapter-inducing 



 

interferon-β). TRIF também pode ser recrutada por TLR4, que é capaz de utilizar 

ambas as vias (Fournieri, Philpott, 2005; West et al., 2006; Sasai, Yamamoto, 2013). 

Após o reconhecimento de antígenos específicos, o complexo receptor/proteína 

adaptadora ativa a transdução de sinal via essas moléculas adaptadoras e 

desencadeia a ativação de fatores de transcrição, como a proteína ativadora 1 (AP-1, 

do inglês activator protein 1), os fatores reguladores de interferon (IRFs, do inglês 

interferon-regulatory factors), a proteína de ligação ao elemento de resposta ao AMP 

cíclico (CREB, do inglês cyclic AMP-responsive element-binding protein)  e o NF-κB. 

Esses fatores de transcrição irão ao núcleo e ativarão a transcrição de genes de 

diversas citocinas como o TNF e IFN (Dalton et al., 1993; Fournieri, Philpott, 2005), 

assim como a indução da expressão de iNOS (Kane, Mosser, 2000; Gantt et al., 2001). 

Essa via de sinalização está detalhada na figura 9.  

 

 

 

Figura 9 – Vias de sinalização celular mediadas por TLRs. A sinalização de TLR é iniciada após o 
reconhecimento de seu ligante específico, induzindo a dimerização de receptores. Depois disso, o 
domínio de homologia do receptor de Toll-IL-1 (TIR, do inglês Toll–IL-1-receptor) se liga ao domínio 
TIR das proteínas adaptadoras MyD88 e proteína adaptadora tipo MyD88 (MAL, do inglês MyD88-



 

adaptador-like protein), ou ao domínio TIR das proteínas TRIF e da molécula adaptadora relacionada 
a TRIF (TRAM, do inglês TRIF-related adaptor molecule). Estas proteínas adaptadoras ativam a 
transdução de sinal envolvendo interações entre as quinases associadas ao receptor de IL-1 (IRAKs, 
do inglês IL-1R-associated kinases) e a molécula adaptadora dos fatores associados ao receptor de 
TNF (TRAFs, do inglês TNF receptor-associated factors), levando à ativação de JNK e p38, e 
consequentemente o direcionamento ao núcleo de fatores de transcrição como AP1, CREB, IRFs e NF-
κB. Uma consequência importante da sinalização da via de TLR é a indução de citocinas pró-
inflamatórias e de IFN. Siglas: dsRNA, RNA dupla fita; IKK, quinase de inibidor da NF-kB; MKK, MAP 
quiinase quinase; RIP1, proteína 1 de interação com o receptor; rRNA, RNA ribossômico; ssRNA, RNA 
fita simples; TAB, proteína de ligação a TAK1; TAK, quinase ativada por TGFβ; TBK1, quinase 1 de 
ligação à TANK. Figura obtida da revisão de O'Neill, Golenbock, Bowie (2013). 

 

 

1.7.1 TLR e Leishmania 
 

Na imunobiologia da Leishmania, vários TLRs têm sido estudados e implicados 

tanto na resistência quanto na susceptibilidade ao parasito (Tuon et al., 2008; Soong, 

2012). Os TLRs primeiramente foram associados ao controle da infecção, onde se 

verificou a importância de TLR2 e TLR4, bem como da molécula adaptadora MyD88 

no desenvolvimento da resposta pró-inflamatória contra o parasito (Hawn et al., 2002; 

Debus et al., 2003; de Veer et al., 2003; Li et al., 2004). Posteriormente também foi 

mostrado que TLR3 participa tanto do reconhecimento de promastigotas de L. (L.) 

donovani por macrófagos ativados por IFN (Flandin, Chano, Descoteaux, 2006) como 

também no reconhecimento de dsRNA viral de leishmaniavirus (LRV) em L. (V.) 

guyanensis (Hartley et al., 2012).  

 No estudo de Franco e colaboradores (2017) foi mostrado que a Leishmania 

é capaz de induzir a autofagia na célula infectada via TLRs. O grupo mostrou que L. 

(L.) major necessita dos TLRs endossomais (TLR3, 7 e 9) e de MyD88 para induzir a 

autofagia no macrófago. Além disso, a ausência desses TLRs também implicou em 

um aumento na multiplicação intracelular do parasito. Em outro trabalho mostrou-se 

que ao reconhecer o DNA de Leishmania o TLR9 induz o aumento a produção de IL-

12 e da lise específica de células alvo por meio da ativação de células NK (Liese et 

al., 2007, Schleicher et al., 2007). Além disso, camundongos deficientes em TLR9 são 

mais suscetíveis à infecção por Leishmania, apresentando aumento no tamanho da 

lesão e na carga parasitária (Liese et al., 2007, Weinkopff et al., 2013).  

A Leishmania ainda utiliza várias outras proteínas do hospedeiro para regular 

a sinalização dos TLRs. O estudo de Gupta e colaboradores (2014) mostrou que L. 

(L.) donovani inibe a degradação TRAF3, um passo importante e necessário para a 

sinalização de TLR4. Além disso, L. (L.) amazonensis regula negativamente a 



 

sinalização de TLR4 degradando proteínas da via de sinalização intracelular, como 

STAT, ERK e IRF (Xin et al., 2008), enquanto que o inibidor de serino peptidase 2 

(ISP2, do inglês inhibitor of serine peptidase 2) de L. (L.) major mostrou inibir a 

ativação de TLR4 pela elastase de neutrófilos (Faria et al., 2011). 

Contudo, a Leishmania também possui a capacidade de utilizar a resposta 

imune inata do hospedeiro a seu próprio favor. Estudos revelaram que o TLR2 

favorece a infecção por L. (V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis (Vargas-Inchaustegui 

et al., 2009; Guerra et al., 2010). A deleção do receptor permite uma maior ativação 

de células dendríticas e linfócitos T CD4+, assim como um aumento da produção de 

interleucinas como IL-12, lL-10 e também de IFN-γ. Além disso, camundongos TLR2-

/- apresentaram lesões atenuadas após a infecção por L. (V.) braziliensis (Vargas-

Inchaustegui et al., 2009) e L. (L.) amazonensis (Guerra et al., 2010). Já em outro 

estudo, a infecção com promastigotas de L. (L.) amazonensis levou à ativação da 

expressão da proteína quinase dependente de dsRNA (PKR, do inglês dsRNA-

dependent protein kinase), uma proteína antiviral clássica. O tratamento de 

macrófagos com dsRNA sintético poly (I:C), um agonista de TLR3 e potente indutor 

de PKR, aumentou o crescimento intracelular do parasito via um mecanismo mediado 

por IL-10 (Pereira et al., 2010). 

 

1.7.2 TLR e CD200 

 

A molécula CD200 já foi descrita ser induzida via TLRs e NLRs em macrófagos. 

Em um estudo de Mukhopadhyay e colaboradores (2010) mostrou-se que CD200, 

juntamente com seu receptor CD200R, apresenta um papel chave na inibição da 

ativação de macrófagos em um contexto de infecção por Neisseria meningitidis. A 

bactéria induz a expressão de CD200 em macrófagos de maneira dependente de 

TLR4 e MyD88, bem como de NOD2, da proteína 3 que contém os domínios NACHT, 

LRR e PYD (NALP3, do inglês NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3) 

e de NF-κB, evitando uma resposta imunológica exacerbada (Mukhopadhyay et al., 

2010). 

Em outro estudo, Sato e colaboradores (2004) mostraram, em um modelo de 

osteoclastogênese, que a ativação de TLR2/6 e TLR4, bem como do receptor de IL-1 

(IL-1R), com posterior ativação da via MyD88–PKC–MEK/ERK, induz a expressão do 

receptor ativador de NF-κB (RANK, do inglês receptor activator of nuclear factor κB). 



 

Ademais, quando macrófagos são tratados com o ligante de RANK (RANKL), ativando 

o receptor, as células expressam CD200 de forma dose dependente (Cui et al., 2007).  

Isso sugere que a via de TLRs, juntamente com a via de RANK, poderiam estar 

envolvidas na indução de CD200 por L. (L.) amazonensis.  

 

Apesar da via de TLRs ter sido descrita como importante na modulação da 

resposta à Leishmania, a direta relação entre a ativação destes receptores e a indução 

de CD200 por L. (L.) amazonensis não havia sido investigada. Nossa hipótese é que 

se os TLRs são receptores importantes para o reconhecimento de patógenos pela 

célula hospedeira (eventos iniciais na infecção), então estes receptores sinalizadores 

poderiam ter alguma participação na indução de moléculas imunomodularoras de 

regulação intracelular local, como a indução de CD200 na célula infectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

  



 

Os resultados do nosso estudo permitem concluir que durante o processo de 

infecção por amastigotas de L. (L.) amazonensis, o parasito viável induz CD200 no 

macrófago via ativação de TLR9, MyD88 e TRIF. Uma vez induzida a expressão de 

CD200, ela pode se ligar a seu receptor CD200R presente na membrana 

citoplasmática da célula e inibir a resposta pró-inflamatória contra o parasito. 

Concluímos também que fragmentos de DNA liberados em microvesículas de 

L. (L.) amazonensis são capazes de induzir CD200, modulando a expressão de iNOS 

e a produção de NO na célula hospedeira.  

Os experimentos realizados mostraram a importância de diferentes moléculas 

pertencentes a vias de sinalização associadas a TLRs para a indução de CD200, 

como NF-κB, ERK, JAK e PKR. Foi possível observar ainda, que os níveis 

intracelulares de Ca2+ não são importantes para a indução de CD200 no macrófago. 

Além disso, concluímos também que as vias de degradação proteica da célula, como 

o proteassoma, estão relacionadas com os níveis de CD200 intracelulares e que 

podem estar sendo reguladas pelo parasito no momento da infecção.    

O esquema abaixo auxilia na compreensão dos resultados encontrados (Figura 

39). 

 

 

Figura 10 - Esquema de indução de CD200 por amastigotas de L. (L.) amazonensis na infecção 

de macrófagos. (I) Durante o processo de fagocitose pelo macrófago, o DNA do parasito secretado 

em vesículas extracelulares é reconhecido por TLR9, o que leva ao (II) recrutamento das proteínas 

adaptadoras MyD88 e/ou TRIF, acionando a via de sinalização (III) capaz de ativar o fator de transcrição 

NF-κB. Além disso, também pode haver a ativação de (IV) PKR durante a infecção, capaz de fosforilar 

IκB, deixando NF-κB ativo. (V) ERK e (VI) JAK também são acionadas neste processo, podendo junto 



 

com NF-κB induzir a transcrição de CD200. Além disso, outro possível mecanismo envolve as vias de 

degradação proteica (VII), como o proteassoma, que ao serem inibidas, aumentam os níveis de CD200 

na célula. Uma vez que CD200 é produzida, (VIII) ela liga-se ao seu receptor presente na membrana 

dos macrófagos, ativando-o. O sinal gerado pela ativação do receptor acarreta no silenciamento da 

resposta inflamatória do macrófago. Assim, (IX) a enzima iNOS, responsável pela produção de NO 

(importante molécula microbicida) é inibida, e o parasito é capaz de multiplicar-se dentro do vacúolo 

parasitóforo e manter a infecção no hospedeiro. 
 

 

 

Nosso estudo ajuda a compreender o mecanismo utilizado pelo amastigota de 

L. (L.) amazonensis para induzir a proteína imunorreguladora CD200 em macrófagos, 

assim como ajuda a elucidar os mecanismos de patogenicidade espécie-específicos 

que os parasitos do gênero Leishmania apresentam. Entretanto, mais estudos ainda 

são necessários para entender melhor a complexidade da imunobiologia deste 

parasito.  
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