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RESUMO  

 

Borda SL. Envolvimento de CD200 na infectividade de isolados de Leishmania (Leishmania) 
amazonensis associados à leishmaniose cutânea localizada e leishmaniose cutânea difusa. 
[Dissertação (Mestrado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015.  
 

Leishmania (Leishmania) amazonensis é uma das espécies de Leishmania associadas à 
leishmaniose tegumentar americana. No Brasil, é a única espécie vinculada à leishmaniose 
cutânea difusa (DCL) e em alguns casos, à leishmaniose cutânea localizada (LCL). Enquanto 
LCL se apresenta como uma lesão localizada com cura espontânea, DCL é caracterizada por 
apresentar nódulos não ulcerativos que se espalham pela pele. Esta manifestação da leishmaniose 
tegumentar americana é de difícil tratamento, apresentando um alto número de recidivas nos 
pacientes infectados. Até o momento não se conhecem os fatores que influenciam na 
apresentação destas manifestações. Por outro lado, a virulência do parasito tem sido associada 
com a capacidade de sobreviver no ambiente intracelular do macrófago ativado utilizando 
diferentes estratégias de evasão da resposta imune. CD200 é uma glicoproteína com capacidade 
reguladora que ao ligar-se ao receptor CD200R, gera uma cascata de sinalização que termina com 
a inibição da resposta pró-inflamatória do macrófago. Recentemente foi demonstrado que no 
processo de infecção por L. (L.) amazonensis, há indução de CD200 no começo da infecção, o 
que resulta na inibição da produção de óxido nítrico (NO) no macrófago, aumentando a 
supervivência intracelular dos amastigotas. Conhecendo a importância da expressão de CD200 na 
infectividade de L. (L.) amazonensis, o objetivo principal do projeto foi determinar a associação 
da expressão de CD200 na infecção de macrófagos com isolados de L. (L.) amazonensis 
associados à LCL ou DCL. Foram feitas infecções de macrófagos com as distintas formas dos 
parasitos em diferentes tempos para analisarmos o papel da CD200. Observamos que o aumento 
da expressão da proteína nos tempos avançados de infecção está relacionado com um aumento na 
infectividade dos isolados e um maior número de parasitos por célula infectada. No entanto, 
CD200 não está relacionada à forma da doença, mas sim à capacidade infectiva dos isolados em 
macrófagos de camundongos C57BL/6.  
 
Palavras-chave: Leishmaniose cutânea localizada. Leishmaniose cutânea difusa. CD200. L. (L.) 
amazonensis. Macrófagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	   	  

ABSTRACT 
 

Borda SL.  Involvement of CD200 in the infectivity of Leishmania (Leishmania) amazonensis 
isolates associated with localized cutaneous leishmaniasis and diffuse cutaneous leishmaniasis. 
[Masters thesis (Biology of the host-pathogen interaction)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015.  
 
 
Leishmania (Leishmania) amazonensis is one of the etiologic agents of two different forms of 
leishmaniasis. In Brasil, L. (L.) amazonensis is the only specie associated with diffuse cutaneous 
leishmaniasis (DCL) and in some of the cases with localized cutaneous leishmaniasis (LCL). 
While LCL is characterized by presenting one unique ulcerated lesion that in most of the cases 
cures spontaneously, DCL is characterized by having multiple non ulcerative nodules in different 
parts of the body that disseminate throughout the skin. DCL patients are difficult to treat because 
of the high number of relapses. Until now, it is not well understood which factors that influence 
the development of the different forms of cutaneous leishmaniasis. On the other hand, the 
parasites virulence has been associated with the ability to survive in the intracellular environment 
of the activated macrophage, using different strategies for evading the host immune response. 
CD200 is a cell surface glycoprotein that is expressed in several cell types. When interacting with 
CD200R, a cell surface receptor present in all the myeloid cell types, CD200 triggers a signaling 
pathway that ends with the inhibition of the proinflammatory response of the cell. Recently it was 
revealed during the infection process in macrophages L. (L.) amazonensis enhances CD200 
expression in the early stages of infection, thus resulting in the inhibition of nitric oxide (NO) 
production and an increase in the intracellular survival of amastigotes. Knowing the importance 
of CD200 during L. (L.) amazonensis infection, the aim of this study was to determine the 
association between the induction of CD200 during infection with L. (L.) amazonensis isolates 
associated with LCL or DCL. Macrophages were infected with different forms of the parasite and 
in various intervals so we could understand the importance of CD200. An increase in CD200 
expression was noteworthy in the late stages of infection, which was also related to a higher 
infectivity rate of L. (L.) amazonensis isolates. Nevertheless, we could not associate the increased 
expression of CD200 glycoprotein with the clinical form of the disease associated with the 
isolates, perhaps the higher amounts of CD200 were related to the infectivity capacity in the 
C57BL/6 mice.  

 
Keywords: Localized cutaneous leishmaniasis. Diffuse cutaneous leishmaniasis. CD200. 
Leishmania (Leishmania) amazonensis. Macrophages.  



	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO
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1.1 Aspectos gerais  
 

A leishmaniose é uma doença negligenciada com distribuição tropical e subtropical. 

Embora a leishmaniose esteja entre as dez doenças infecciosas de maior incidência no mundo, 

ainda não é considerada uma das doenças tropicais de maior importância. A epidemiologia, 

complexidade do ciclo biológico e dificuldade no tratamento fazem com que ainda não haja 

eficácia necessária no controle da doença (1-3).  

A leishmaniose abrange um espectro amplo de manifestações clínicas as quais dependem 

da espécie de Leishmania envolvida na infecção e da resposta imune do hospedeiro (4-6). As 

manifestações clínicas incluem a leishmaniose cutânea localizada (LCL), cutânea difusa (DCL, 

diffuse cutaneous leishmaniasis), muco-cutânea (MCL), disseminada (DL) e visceral (LV) (4, 7). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, World Health Organization), anualmente são 

reportados cerca de 300 mil casos de leishmaniose visceral e com mais de 20 mil mortes (90% 

dos casos ocorrem em 6 países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Sudão e Sudão do Sul); 1 milhão de 

casos de leishmaniose cutânea (LC) (75% dos casos reportados incidem principalmente em 10 

países: Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, Irã, Norte de Sudão, Síria e 

Perú); e 300 milhões de pessoas estão em zonas de risco de contágio da doença  (2, 8) (Figura 1). 
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A.  

 

B. 

 
 

Figura 1 -  Mapa de casos reportados de Leishmaniose cutânea (A) e Leishmaniose visceral (B) durante o ano de 2013. 
Mapas adaptados da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013) (8). 
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1.2 A leishmaniose no Brasil  
 

O Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de leishmaniose cutânea na 

América do Sul. Anteriormente era uma doença de transmissão silvestre e os casos 

apresentavam-se nas áreas rurais. Na atualidade, a leishmaniose no Brasil é considerada uma 

doença suburbana por causa do desmatamento florestal e da migração dos vetores às regiões 

urbanas (2, 14). As formas clínicas da doença também dependem da espécie de Leishmania 

envolvida. L. (L.) infantum chagasi é o agente etiológico da LV, enquanto a leishmaniose cutânea 

(com suas diversas formas da doença) pode ser causada por diferentes espécies. A LCL é a 

manifestação clínica mais comum no Brasil, com distribuição por todo o país e prevalência nas 

regiões norte e nordeste (Figura 2) (2).  L. (V.) braziliensis é o principal agente etiológico desta 

forma clínica, embora também esteja associada aos casos de MCL e DL (em 5% e 0,2% dos 

casos, respectivamente) (Figura 4) (2, 15). Por outro lado, L. (L.) amazonensis também 

associadaà LCL (em menor incidência que L. (V.) braziliensis), é a única espécie associada a 

DCL (2). A maior incidência de casos de DCL é na região nordeste, embora já tenham sido 

reportados casos no sudeste (16, 17).  
 

 
Figura 2 -  Mapa da incidência (2007) de leishmaniose cutânea no Brasil. Mapa adaptado de Alvar et al. 2012  

 (PLoS ONE, vol 7) (2).  
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1.3 Biologia da Leishmania 
 

Os agentes etiológicos da leishmaniose são protozoários flagelados e dimórficos, 

pertencentes ao gênero Leishmania, família Trypanosomatidae e ordem Kinetoplastida, os quais 

são caracterizados pela presença de cinetoplasto (organela especializada contendo uma rede de 

DNA mitocondrial na forma de maxicírculos e minicírculos localizado na região adjacente ao 

bolso flagelar) (9). 

O ciclo biológico completo da Leishmania apresenta duas fases: promastigotas 

extracelulares no hospedeiro invertebrado (fêmea de insetos flebotomíneos dos gêneros 

Phlebotomus no velho mundo, e Lutzomyia no novo mundo) e amastigotas intracelulares no 

hospedeiro vertebrado (diferentes espécies de mamíferos e répteis)  (4, 10, 11). Durante o repasto 

sanguíneo do flebotomíneo no hospedeiro vertebrado, são ingeridas células infectadas com 

amastigotas (formas replicativas e infectivas) os quais diferenciam-se em promastigotas 

procíclicos (formas replicativas, flageladas e não infectivas) no intestino do inseto vetor (Figura 

3).  

 
Figura 3 -  Ciclo biológico da Leishmania evidenciando as duas fases do ciclo: no inseto vetor e no hospedeiro 

mamífero. Figura obtida de Kayne & Scott, 2011 (Nature Reviews; vol. 9)(6). 
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Durante a replicação, os promastigotas procíclicos sofrem mudanças morfológicas 

transformando-se em promastigotas metacíclicos (forma infectiva, flagelada e não replicativa). 

Entre as mudanças morfológicas está a modificação do LPG (lipofosfoglicano) na membrana dos 

parasitos, levando à perda de adesão da parede intestinal e migração até a parte anterior do 

intestino. Este fenômeno de transformação de promastigota procíclico em metacíclico é 

conhecido como metaciclogênese (10, 12).  

Um alto número de promastigotas metacíclicos na região anterior do intestino, válvula 

estomodeal e até sua presença na probóscide não é suficiente para garantir a inoculação no 

hospedeiro vertebrado. Por isso, os promastigotas metacíclicos formam um “plugue” para 

impedir a ingestão de sangue e fazer com que o flebotomíneo regurgite os promastigotas 

metacíclicos durante o repasto sanguíneo (10). Após a picada do vetor, os promastigotas 

metacíclicos tem que subverter a resposta imune do hospedeiro até serem fagocitados por células 

fagocíticas profissionais do sistema imune. Já dentro do vacúolo parasitóforo (estrutura formada 

por membranas e vesículas da célula hospedeira contendo o parasita) os promastigotas 

metacíclicos transformam-se em amastigotas  (13) (Figura 3). 

 Existem aproximadamente 20 espécies de Leishmania que estão divididas nos subgêneros 

Viannia e Leishmania. Cada subgênero está dividido em complexos: o complexo braziliensis 

pertence ao subgênero Viannia enquanto os complexos donovani, tropica e mexicana pertencem 

ao subgênero Leishmania (4).  Na América do Sul, as espécies do subgênero Viannia são L. (V.) 

braziliensis, L. (V.) panamensis e L. (V.) guyanensis, enquanto o subgênero Leishmania é 

composto por L. (L.) infantum chagasi e L. (L.) amazonensis (2, 4).  
 

1.4 Características da leishmaniose cutânea localizada (LCL) e difusa (DCL): 
Imunopatologia e perfil imunológico 

 

A capacidade do hospedeiro em montar uma resposta capaz de controlar a doença e a 

parasitemia depende da população de células que são recrutadas ao local da infecção. A 

população de células presentes no infiltrado celular inicial e o perfil de quimiocinas e citocinas 

liberadas são fundamentais para determinar o curso da doença (18, 19).   

A LCL é a forma mais comum entre as leishmanioses cutâneas. O desenvolvimento da 

lesão tem um curso agudo (com período de incubação de duas semanas até meses) e caracteriza-

se por apresentar uma única lesão no local da picada do flebotomíneo com morfologia papular e 
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posterior ulceração (Figura 4). A parasitemia aumenta consideravelmente no começo da infecção 

e apresenta uma queda conforme se desenvolve a úlcera (18). Contudo, a formação de lesão varia 

entre os hospedeiros: lesão rápida (formada antes de um mês após o inóculo) e lesão tardia (mais 

de um mês após o inóculo) (5). A LCL é de fácil tratamento e em muitos casos chega à cura 

espontânea (18). No entanto, a DCL é uma forma rara da doença cutânea caracterizada pela 

presença de múltiplas lesões nodulares não ulcerativas em diferentes regiões do corpo (Figura 4). 

O curso da infecção da DCL é crônico, desenvolvendo as lesões meses após o inoculo. Estas 

diferenciam-se das LCL pela presença de muitos macrófagos altamente parasitados. Contrario à 

LCL, os casos de DCL são negativos para o teste intradérmico de Montenegro e não respondem 

favoravelmente ao tratamento com drogas anti-Leishmania, gerando uma alta frequência de 

recidivas durante o curso de infecção (5, 17, 18).  
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A       B                     C 

 
 

Figura 4 -  Infiltrado celular nas lesões causadas por Leishmania nas diferentes formas da leishmaniose 
cutânea. (A) presença de células do sistema imune no tecido subcutâneo em condições de 
esterilidade. (B) lesão única de LCL com formação de úlcera, aumento do infiltrado inflamatório e 
células ativadas que levam a formação da úlcera e diminuição da carga parasitaria. (C) lesão de DCL 
em forma de nódulo não ulcerativo com grande número de macrófagos altamente parasitados, 
ausência de células ativadas e pouco infiltrado inflamatório que levam a formação de nódulo sem 
úlcera. Figura adaptada de Nylén & Eidsmo, 2012 (Parasite Immunology, vol 34) (18). 

 

As infecções agudas de leishmaniose cutânea (LCL) caracterizam-se por apresentar um 

perfil inflamatório, com aumento de células de resposta do tipo T-helper 1 (Th1) e aumento na 

população de células responsáveis pela produção de interleucina 12 (IL-12) e interferon gama 

(IFN-γ) (5). IL-12 é uma citocina liberada principalmente por macrófagos e é conhecida por seu 

importante papel na imunopatologia de Leishmania, já que recruta tanto células T quanto células 

natural killer (NK) (20). Esse tipo de resposta favorece a diminuição da carga parasitária, 

resultando na resolução da infecção (18). A IL-1β também é uma citocina característica de uma 

resposta pró-inflamatória. Lima-Junior e colaboradores (2013) mostraram que a produção de IL-
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1β como resultado da ativação de inflamassoma dependente de caspase-1 é muito importante para 

o controle da infecção, já que esta via ativa iNOS e como consequência a produção de óxido 

nítrico (NO) (21). No caso das lesões crônicas (DCL), a carga parasitária elevada está associada à 

presença de células produtoras de IL-10, favorecendo o recrutamento de células T reguladoras 

(Treg) e como consequência, uma resposta anérgica de células T (ausência da resposta antígeno 

específica). O perfil na infecção crônica de DCL caracteriza-se pela presença de células com 

resposta Th2 e aumento na produção de citocinas como IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e do fator de 

transformação do crescimento beta (TGF-β), levando a uma resposta anti-inflamatória (5, 19, 20, 

22, 23) e favorecimento da disseminação da doença a outros locais (18).    

O Macrófago é a célula hospedeira mais importante na infecção por Leishmania, porém as 

outras células da resposta imune inata (neutrófilos e células dendríticas) tem um papel importante 

no curso da infecção (6, 24, 25). 

Após o repasto sanguíneo do flebotomíneo, os neutrófilos (PMN) infiltram-se no local da 

picada. Os promastigotas metacíclicos presentes no tecido dérmico são rapidamente fagocitados, 

sendo o PMN a primeira célula hospedeira da Leishmania. Ensaios feitos com microscopia 

intravital, evidenciaram o rápido recrutamento de PMN ao local da picada assim como a 

fagocitose dos promastigotas metacíclicos (13). Ainda foi observado que o fagossomo do 

neutrófilo não é leishmanicida e a Leishmania consegue sobreviver dentro do vacúolo até chegar 

ao macrófago. A importância do neutrófilo no começo da infecção foi confirmada por Peters e 

colaboradores (2008). Em ensaios in vivo, observou-se que em camundongos que tiveram os 

neutrófilos depletados antes da infecção por Leishmania (L.) major, o parasito possuía 

capacidade reduzida de estabelecer a infecção e desenvolver a doença (13). Assim, sugeriu-se que 

os neutrófilos infectados estariam entrando em processo de apoptose e sendo fagocitados por 

macrófagos, evitando a ativação dos mesmos e favorecendo a entrada dos parasitos à célula 

hospedeira definitiva. Esse processo é conhecido como o modelo de “cavalo de Troia” (13, 24, 

26, 27).  

Macrófagos e DCs são as células mais importantes para controlar a infecção. Os 

macrófagos sendo a célula hospedeira definitiva, encarregados de fagocitar parasitos 

extracelulares ou PMN apoptóticos, são os responsáveis pela eliminação e destruição dos 

parasitos intracelulares. O macrófago pode ser ativado tanto pela forma clássica quanto a 

alternativa. A forma clássica é mediada pela resposta Th1, especialmente envolvendo IFN-γ e 



	   17	  

óxido nítrico sintase induzível (iNOS - a enzima que catalisa a conversão de L-arginina para 

gerar L-citrulina e NO), os grandes responsáveis pela morte de parasitos intracelulares. Por outro 

lado, a ativação alternativa do macrófago envolve a resposta Th2, com produção de citocinas 

anti-inflamatórias, favorecendo a sobrevivência dos parasitos no macrófago.   

As DCs são a conexão entre a imunidade inata e adaptativa, e por isso a resposta efetiva 

dessas células é muito importante. As DCs são células apresentadoras de antígeno (APCs), as 

quais migram do local inflamatório ao linfonodo para apresentar o antígeno aos linfócitos T e 

assim conseguir uma resposta imune protetora (28). A produção da citocina IL-12 é indispensável 

para a polarização de células T naive na subpopulação Th1 e transformação das células naive em 

células efetoras. Para isso é necessário a presença da DCs (24). Isto foi confirmado por Contreras 

e colaboradores (2014), onde observaram que na infecção por Leishmania (L.) mexicana (outra 

espécie relacionada com casos de DCL), o parasito interfere na maturação das DCs e como 

consequência afeta na resposta celular e imunológica efetiva favorecendo a propagação da 

doença (28, 29).    

Nas infecções por LCL, um alto número de células dendríticas (DCs) maturas estão 

presentes, com capacidade migratória ao linfonodo para polarizar os linfócitos T CD8 e CD4. A 

atividade citotóxica dos linfócitos T CD8 nos macrófagos infectados, eliminando os parasitos 

dentro das células, está associada ao dano no tecido levando à necrose e formação de úlcera. No 

entanto, nas infecções crônicas (DCL) tem sido evidenciado que os linfócitos T são anérgicos, 

gerando uma ausência de atividade citotóxica, favorecendo a multiplicação dos parasitos dentro 

dos macrófagos e a propagação da doença (18). Pacientes com LCL infectados com L. (L.) 

mexicana apresentam maior número de linfócitos T CD8 antígeno-específicos, com maior 

citotoxicidade e produção de IFN-γ quando comparado com os pacientes de DCL (30) os quais 

apresentam exaustão celular, com presença de linfócito T não específico e baixa citotoxicidade. 	  

	  

1.4.1 Modelos de infecção com Leishmania (L.) amazonensis  
 

Já foi demonstrado que existem diferenças no curso da infecção da leishmaniose cutânea 

dependendo do modelo animal utilizado. As diferenças na infecção de L. (L.) major em 

camundongo C57BL/6 (resistente) e BALB/c (suscetível) e o tipo de resposta envolvida (Th1 ou 

Th2, respectivamente) têm sido amplamente estudados (31). Porém, o perfil imunológico na 
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infecção de L. (L.) major não pode ser extrapolada aos modelos de infecção com outras espécies 

de Leishmania.  

Diferentes modelos de infecção têm sido utilizados na infecção por L. (L.) amazonensis. 

Dependendo do modelo, o perfil e curso da infecção variam, assim como a carga parasitaria na 

lesão. A infecção em camundongos CBA com isolados de L. (L.) amazonensis de diferentes 

formas clínicas (LCL e DCL) não tem diferenças no perfil infectivo (progressão da lesão e 

formação de úlcera), assim como no perfil imunológico (32). O contrario é observado em 

camundongos F1 (BALB/c x C57BL/6) onde os isolados DCL apresentam um maior índice de 

infecção e tamanho de vacúolo parasitóforo comparado com os isolados de LCL. O perfil 

imunológico é diferente entre os isolados, evidenciando o perfil inflamatório na infecção com 

LCL e anti-inflamatório com DCL (33). Diferenças também foram observadas na exposição 

extracelular de fosfolipídios que ligam a anexina-V (PS) na membrana de amastigotas de L. (L.) 

amazonensis, dependendo do modelo utilizado. Amastigotas recuperados da lesão de BALB/c 

têm maior exposição de PS na membrana comparado com os amastigotas da lesão de C57BL/6 

(34, 35).  

 

1.5 Evasão da resposta imune por Leishmania  
 

 Leishmania apresenta diferentes mecanismos de evasão da resposta imune do hospedeiro 

para estabelecer a infecção (24). Uma vez que os promastigotas metacíclicos são inoculados 

durante o repasto sanguíneo, primeiro eles subvertem a resposta imune extracelular antes de 

serem fagocitados pelas células hospedeiras. Um dos mecanismos conhecidos é a capacidade dos 

promastigotas de inibir o sistema complemento. A molécula do parasito encarregada deste 

processo é o LPG, inibindo a formação do complexo de ataque à membrana (MAC, do inglês 

membrane attack complex). Além disso, a glicoproteína de membrana GP63, uma protease do 

parasito considerada um fator de virulência importante durante o ciclo da infecção, cliva a 

proteína do complemento C3b na sua forma inativa (C3bi) (36). A opsonização do parasito com a 

proteína C3bi, ajuda ainda na fagocitose mediada pelos receptores específicos do complemento, 

evitando a ativação da célula fagocítica no processo de internalização da Leishmania (37).  

Uma vez dentro da célula hospedeira, a Leishmania consegue modular o ambiente 

intracelular para sua sobrevivência e propagação (6, 38). O LPG da membrana dos promastigotas 
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metacíclicos é responsável por inibir a fusão do fagossomo com o lisossomo do macrófago (6). 

Isto foi confirmado com estudos que mostram que parasitos deficientes em LPG não inibem a 

fusão, afetando sua sobrevivência intracelular (39). Os parasitos também têm a capacidade de 

regular diferentes fatores e proteínas envolvidas nos processos celulares como proteína quinase C 

(PKC), via JAK-STAT (do inglês, Janus kinase-signal transducers and activators of 

transcrition) e NF-κβ (fator nuclear kappa B) para controlar a resposta do macrófago. A L. (L.) 

amazonensis consegue promover a atividade do complexo repressor de NF-κβ resultando na 

regulação negativa da expressão de iNOS e controlando a resposta leishmanicida. 

Adicionalmente, a GP63 do parasito cliva o fator NF-κβ, modulando o processo imune do 

hospedeiro (6). A Leishmania também tem a capacidade de inibir a via JAK-STAT, que está 

envolvida em diversas respostas do macrófago. Entre elas está a indução de produção de citocinas 

pró-inflamatórias como IL-12, a principal citocina encarregada de induzir a produção de IFN-γ 

por células T (40). Além disso, foi demostrado que algumas espécies de Leishmania conseguem 

reprimir a sinalização mediada por IFN-γ no macrófago pela inibição das proteínas STATs (do 

inglês, signal transducers and activators of transcription). A alteração da via é mediada pela 

degradação de STAT-1 ou inativação de JAK2 (Janus kinase) (40).   

Estudos feitos com amastigotas de diferentes espécies de Leishmania sugerem que estas formas 

possuem mecanismos exclusivos para evadir a resposta microbicida estabelecida por macrófagos 

e DCs (41), conseguindo sobreviver no interior destas células (40). Um dos mecanismos 

utilizados por amastigotas de L. (L.) amazonensis para inibir a resposta do macrófago é o 

mimetismo apoptótico descrito por Wanderley e colaboradores (2006). Eles sugerem que 

amastigotas de L. (L.) amazonensis expõem PS na membrana extracelulara do parasito, 

modulando a resposta imune da célula (34, 35, 42, 43). Um estudo realizado em 2012 por França-

Costa e colaboradores sugere que o aumento na exposição de PS na membrana dos amastigotas 

está associado à capacidade de infecção e à forma da doença. Utilizando camundongos F1 

(C57BL/6 x BALB/c), foi demonstrado que parasitos isolados de pacientes com DCL apresentam 

uma maior exposição de PS na membrana do que os parasitos associados à LCL (33), levando à 

maior índice de infecção, tamanho de vacúolo parasitóforo e produção de citocinas com perfil 

anti-inflamatório. Estudos realizados em pacientes com LCL ou DCL evidenciaram o aumento de 

fator de transformação do crescimento beta (TGF-β), arginase I, ornitina descarboxilase (ODC) e 

prostaglandina E2 (PGE2) no plasma e na biopsia da lesão dos pacientes com DCL comparado 
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com os LCL e os pacientes não infectados. Isto sugere que esses marcadores imunológicos 

podem favorecer a um ambiente permissivo para a proliferação do parasito e progressão da 

infecção crônica (23). Ainda, a inibição de arginase I e ODC impede a proliferação intracelular 

da Leishmania no macrófago, ajudando na resposta imune efetiva para o controle da infecção 

(23). Portanto a virulência da Leishmania está relacionada com a capacidade de evadir e modular 

a resposta imune e de sobreviver no ambiente intracelular do macrófago ativado para conseguir 

propagar a doença (11, 44).  

 

1.6 Proteína CD200 e sua capacidade imunomoduladora  

 

No ambiente natural da célula, existem mecanismos imunomoduladores que evitam a 

ativação continua da resposta imune celular. A molécula CD200R é uma glicoproteína de 

membrana da superfamília das imunoglobulinas (Ig), constitutivamente expressa em células 

mielóides e em algumas subpopulações de linfócitos T. CD200R é o receptor específico da 

glicoproteína de membrana CD200 (OX2), também pertencente à superfamília das Ig. No 

entanto, a proteína CD200 é constitutivamente expressa em uma variedade de células que 

incluem neurônios, células endoteliais e epiteliais, fibroblastos, astrócitos e células linfóides, 

embora sua expressão possa ser induzida em células mielóides como macrófagos e DCs. Na 

região citoplasmática de CD200R há três resíduos de tirosina os quais são fosforilados após a 

interação entre CD200 e CD200R. Uma vez que os resíduos de tirosina são fosforilados, a 

proteína adaptadora DOK1/2 liga-se ao receptor, inibindo a cascata das MAPK (do inglês, 

mitogen-activated protein kinases) e evitando a ativação pró-inflamatória da célula (Figura 5) 

(45, 46).  
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Figura 5 -  Imunomodulação mediada pela proteína CD200R: A proteína CD200 expressa na superfície de 
diversos tipos celulares liga-se de forma específica à CD200R expressa em células mielóides. A 
região citoplásmica do receptor é fosforilada, ativando a via de sinalização, recrutando a proteína 
adaptadora DOK-2 e inibindo a via das MAPK modulando a resposta celular. Figura adaptada de 
Lloyd et al. 2013; (Front. Immunol).   

	  
A importância da via de CD200:CD200R tem sido descrita em diversos processos 

biológicos. Um dos processos mais estudados é a osteoclastogênese (homeostase óssea). A 

comunicação entre osteoclastos (células encarregadas da degradação, absorção e remodelação 

óssea) e osteoblastos (células encarregadas na formação do osso) ocorre a través de contato 

célula-célula, interação célula-osso e secreção de fatores solúveis como a CD200, expressa nas 

células tronco mesenquimais (MSC, do inglês mesenchymal stem cells). A ausência de CD200, a 

diferenciação de osteoclastos é reduzida, tendo aumento de massa óssea e prejudicando o 

processo de osteoclastogênesis (47, 48). No entanto, a CD200 expressa na MSCs também tem a 

capacidade de regular a formação de osteoclastos, controlando o processo de reabsorção e 

fisiologia do osso (49).  

Além de participar na osteoclastogênese, CD200 tem um papel muito importante no 

sistema nervoso central (CNS) controlando a ativação da microglia (macrófagos residentes do 
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CNS). A CD200 expressa na membrana de neurônios liga-se à CD200R da microglia ativando a 

cascata inibitória. Na ausência de CD200, a microglia apresenta características de célula ativada 

resultando na agregação celular levando à inflamação e neurodegeneração. A ausência da via 

CD200:CD200R pode levar à susceptibilidade de doenças autoimunes e inflamatórias (50). 

 Existem evidencias de diversos patógenos com capacidade de controlar a regulação da via 

de sinalização CD200:CD200R, favorecendo sua infectividade e sobrevivência no hospedeiro. A 

presença desta via determina a evolução de infecções virais (51, 52), fazendo o hospedeiro mais 

resistente na ausência de CD200 e de CD200R. No caso de infecções bacterianas, Neisseria 

meningitidis tem a capacidade de induzir a expressão de CD200. No mesmo processo infectivo, 

N. meningitidis regula a expressão de CD200R nos macrófagos infectados, modulando a resposta 

imune do hospedeiro (53). Além disso, existem evidencias que confirmam o aumento de 

expressão de CD200R1 na membrana de linfócitos T CD4 em processos de infecções crônicas 

por bactérias (Salmonella entérica) e helmintos (Schistosoma haematobium). O estimulo 

constante durante a infecção crônica é indispensável para manter a expressão de CD200R, 

favorecendo a perda de funcionalidade de células T efetoras (54) (Tabela 1).   
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Tabela 1 -  Modulação de infecções pela sinalização da via CD200:CD200R. Tabela adaptada de 
Vaine & Soberman, 2014 (Advances in Immunology, Volume 121).   

 

 
 

1.6.1 CD200 na infecção por Leishmania (L.) amazonensis  
 

Alguns estudos evidenciam a importância da proteína CD200 na infecção de diversos 

patógenos. No entanto, o papel que a CD200 tem no processo infectivo de Leishmania spp. é 

pouco conhecido. Os estudos que mostram a dinâmica de CD200 com outros patógenos 

confirmam a importância de estudar o papel da via CD200:CD200R na infecção por Leishmania. 

Cortez e colaboradores (2011) demonstraram que amastigotas de L. (L.) amazonensis induzem a 

expressão de CD200 no inicio da infecção inibindo a ativação dos macrófagos infectados. O 

aumento de CD200 é indispensável para a multiplicação intracelular de L. (L.) amazonensis, já 

que na infecção em macrófagos knockout (KO) para a proteína, o parasito não consegue 

estabelecer a infecção e a multiplicação dele é controlada.    

O mecanismo utilizado na via imunomoduladora de CD200 na infecção por L (L.) 

amazonensis é a regulação negativa da produção de NO mediada pela iNOS, resultando na 
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sobrevivência intracelular dos amastigotas (44). Estudos in vitro e in vivo sugerem que a 

expressão de CD200 em macrófagos infectados é crítica para o aumento da infectividade de L. 

(L.) amazonensis. No entanto, nem todas as espécies de Leishmania induzem a expressão de 

CD200. Isso foi evidenciado quando Cortez e colaboradores verificaram que L. (L.) major não 

tem capacidade de induzir a expressão de CD200 durante o processo infectivo. Porém, quando 

administrou-se CD200 solúvel in vitro, a capacidade de infecção de L. (L.) major aumentou 

consideravelmente, apresentando uma cinética de infecção semelhante à L. (L.) amazonensis (44). 

Desta forma, conhecendo a importância do envolvimento de CD200 na interação de L. 

(L.) amazonensis com o macrófago e as diferenças que existem na imunopatologia de parasitos 

associados às doenças LCL e DCL, estudou-se a associação de CD200 com a capacidade 

infectiva dos diferentes isolados de L. (L.) amazonensis associados às duas patologias cutâneas.    
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-‐	  Utilizando camundongos C57BL/6 é possível discriminar os isolados de L. (L.) amazonensis 

associados à LCL e DCL pela infectividade in vitro e não pela forma da doença da qual são 

associados.  

 

- A infectividade dos isolados depende do modelo de camundongo, tendo maior capacidade 

infectiva quando utilizado camundongo BALB/c comparado à C57BL/6.   

 

- Foi confirmado que amastigotas de L. (L.) amazonensis expõem PS na membrana extracelular 

quando recuperados de camundongos BALB/c e em menor quantidade em C57BL/6. E isto é 

semelhante entre os isolados LCL e DCL.  

 

- Não importa a forma do parasito utilizada no começo da infecção já que o perfil infectivo 

observado é semelhante entre amastigotas e promastigotas de fase estacionária.  

	  

- A transformação de promastigotas de isolados de L. (L.) amazonensis em amastigotas axênicos 

não foi bem sucedida e por isso foi necessário continuar trabalhando só com promastigotas ou 

amastigotas de lesão.  

	  

- A proporção de promastigotas metacíclicos na cultura estacionária dos isolados de L. (L.) 

amazonensis é semelhante entre eles.   

 

- Todos os isolados de L. (L.) amazonensis tem a capacidade de induzir a expressão de CD200 em 

macrófagos 6 h após a infecção quando infectados com promastigotas de fase estacionária.  

 

- Expressão de CD200 em 96 h de infecção está associado à infectividade do isolado de L. (L.) 

amazonensis.  
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- Não foi possível determinar o perfil imunológico dos macrófagos infectados com os isolados de 

L. (L.) amazonensis já que estes não foram previamente estimulados com LPS. 	  
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