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Resumo 

A leishmaniose visceral americana (LVA), causada pela Leishmania infantum 

chagasi (L.i.chagasi)  permanece como um problema de saúde pública no Brasil. A 

LVA cursa com alterações bioquímicas e hematológicas que podem resultar em 

caquexia e predisposição a infecções secundárias. O metabolismo lipídico pode ser 

alterado em resposta à infecção, sendo que alguns microorganismos podem induzir 

estas alterações.. Estudos experimentais mostram que o colesterol é necessário 

para a internalização e replicação de L.i.chagasi em macrófagos. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar se o metabolismo lipídico sofre alterações em diversos status 

pós-infecção por L.i.chagasi. Os níveis de colesterol, triglicerídeos, HDL, proteína C 

reativa foram quantificados. A expressão de genes relacionados ao metabolismo 

lipídico, como LXR-α, LXR-β, PPAR-α, PPAR-δ, PPAR-γ e APOE foi determinada 

por PCR em tempo real. Indivíduos com LVA quando comparados com indivíduos 

com infecção assintomática apresentaram baixos níveis de colesterol total (128 ± 

6,180 mg/dL vs. 158 ±5,733 mg/dL, p=0,0001), HDL (29 ± 1,746 mg/dL vs. 37 ± 

1,647 mg/dL, p=0,001); elevação nos níveis de triglicerídeos (149,5 mg/dL ± 12,72 

vs. 78,00 ± 10,43 mg/dL, p=0,0095) e de proteína C reativa (1,750± 0,4939 mg/dL 

vs. 0,40 ± 0,1707 mg/dL; p=0,0001). A expressão de genes envolvidos no 

metabolismo de lipídos apresentou diminuições de 3,5 vezes em pacientes com 

LVA, no caso de PPAR-γ. Para outros genes, como PPAR-α, esta diminuição de 

expressão chegou a 27,70 vezes para pacientes com LVA em relação ao grupo 

controle. Estes achados podem explicar os níveis séricos alterados de lipídios para 

os indivíduos com LVA. Estes resultados sugerem que a cronicidade da infecção por 

Leishmania resulta em uma modulação do metabolismo de lipídios, com inibição da 

síntese de colesterol. Isso pode facilitar a sobrevivência da leishmania, por 

potencialmente resultar em redução da habilidade dos macrófagos em apresentar 

antígenos eficientemente para células T frente à redução de colesterol disponível, e 

isso resulta em uma subversão da imunidade do hospedeiro. 

 

 

 



 

 

Abstract 

American visceral leishmaniasis (AVL), caused by Leishmania infantum chagasi 

(L.i.chagasi), stands as a public health problem in Brazil, with human and canine 

cases related in all states..Lipid metabolism can be modified in several status of 

infection. For example, experimental studies show that the cholesterol is necessary 

to internalization and replication of L.i.chagasi in macrophages through caveolar 

domains. Patients with AVL present low levels of cholesterol and a visible 

triglycerides increase. This work aimed to evaluate the lipid metabolism in several 

post-infection status by L.i.chagasi, including individuals with symptomatic infection 

(AVL), and asymptomatic. The levels of cholesterol, triglycerides, HDL and reactive C 

protein, were measured. Individuals with AVL were compared with individuals with 

assymptomatic infection and presented low levels of total cholesterol (128 ± 6.180 

mg/dL vs. 158 ±5.733 mg/dL, p=0.0001), HDL (29 ± 1.746 mg/dL vs. 37 ± 1.647 

mg/dL, p=0.0001), increased levels of triglycerides (149.5 mg/dL ± 12.72 vs. 78.00 ± 

10.43 mg/dL, p=0.0095) and higher levels of reactive C protein (1.750± 0.4939 mg/dL 

vs. 0.40 ± 0.1707 mg/dL; p=0.0001). The expression of genes related to lipid 

metabolism, such as LXR-α, LXR-β, PPAR-α, PPAR-δ, PPAR-γ and APOE was 

evaluated by real time PCR. A reduction in the expression of those genes was found 

in the group of AVL patients corroborating the serum levels of the metabolites earlier 

quantified. Our findings suggest a modulation of metabolism of lipids, in the chronic 

phase of AVL, this could facilitate the survival of leishmania, due to the known 

reduction on the ability of macrophages in presenting antigens efficiently to the T 

cells due to the reduction in the cholesterol available, it results in a subversion of the 

host immunity.  
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“I chose the study of the synthesis of urea in the liver 

because it appeared to be a relatively simple problem.” 

—Hans Krebs, no artigo “Perspectives 

in Biology and Medicine” , 1970 
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1. Introdução:  

1.1 Aspectos Gerais das Leishmanioses  
 

Em 1903 Leishman e Donovan descreveram a Leishmania donovani, um dos 

agentes causais da leishmaniose visceral. A Leishmania é um protozoário do gênero 

Leishmania spp e pertence à ordem Kinetoplastida e à família Trypanosomatidae. 

Este gênero, composto por mais de 20 espécies, pode ser subdividido em 

Leishmania (Leishmania) spp e Leishmania (Viannia) spp, sendo estas espécies 

envolvidas em diferentes formas da doença.  

O principal inseto vetor da Leishmania chagasi, mesma espécie de 

Leishmania infantum (MAURIC IO; STOTHARD; MILES, 2000), nas Américas é  

Lutzomyia longipalpis, este vetor habita as áreas peridomiciliares.  Além da sua 

ampla distribuição geográfica este flebotomíneo tem  mostrado ser capaz de se 

adaptar ao ambiente periurbano utilizando no seu repasto sanguíneo diversos 

hospedeiros incluindo:  humano, cães, aves, cavalos e animais sinantrópicos. As 

altas taxas de transmissão de leishmania ocorrem geralmente durante a estação 

chuvosa (DEANE, 1956; SOUZA et al., 1981; LAINSON; RANGEL, 2005).Estes 

insetos são infectados quando do repasto sanguíneo ao ingerir o protozoário na 

forma amastigota  oriunda do hospedeiro vertebrado.  Uma vez que a leishmania é 

um parasita dimórfico (Figura 1), no trato digestivo do vetor, a leishmania se 

transforma na forma promastigota e multiplica-se por divisão binária. Forma-se então 

uma população constituída por formas promastigotas em diferenciação que originam 

as formas promastigotas metacíclicas, estas por sua vez migram para a probóscida 

do inseto e constituem as formas infectantes que são inoculadas em um hospedeiro 

mamífero através da picada do inseto durante o próximo repasto. Em seguida, a 

forma promastigota é endocitada infectando células do sistema fagocítico 

mononuclear e se desenvolvendo em amastigotas em seu interior. O parasita então 

inicia uma multiplicação intracelular que resulta em lise das células infectadas. Uma 

vez liberados, eles infectam novas células e o parasitismo torna-se mais intenso 

acometendo órgãos do sistema retículo-endotelial levando à cronificação da doença 

(ALEXANDER; RUSSELL, 1992; MURRAY et al., 2005).  
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a)                                                  b) 

 

Figura 1. Formas morfológicas da leishmania: a) amastigota; b) promastigota (PEARSON et 

al., 1983) 

As principais formas clínicas da leishmaniose são leishmaniose cutânea (LC), 

leishmaniose mucosa (LM) e leishmaniose visceral (LV). Existe ainda a leishmaniose 

cutânea difusa (LCD) e a disseminada, que são menos freqüentemente relatadas 

que as demais (PEARSON et al., 1993). A forma visceral é causada pelo Complexo 

Donovani que inclui L. donovani, L. infantum e L. chagasi. No Velho Mundo a LV é 

causada principalmente por L. donovani e L. infantum enquanto no Novo Mundo a 

maioria dos casos é atribuída a L. chagasi (LAINSON; SHAW, 1987; RIOUX et al., 

1990; ALEIXO et al., 2005).  

A LV é uma forma grave da doença e pode levar o paciente a óbito se não 

tratada. A LC é caracterizada por ulcerações cutâneas no local da picada e, na 

maioria dos casos, cura espontaneamente, podendo a cicatrização ocorrer dentro de 

três a seis meses após a lesão primária. A LCD é caracterizada por nódulos 

cutâneos disseminados por todo o corpo e é uma forma rara. A LM nas Américas é 

normalmente causada L. braziliensis, (LESSA et al., 2007). Trata-se de uma 

complicação da LC na qual em torno de 5% dos indivíduos com LC desenvolve 

lesões mucosas desfigurantes, algumas vezes concomitante a LC ou após a 

cicatrização da lesão inicial. Estas lesões podem acometer a região nasal e/ou 

junções muco-cutâneas (PEARSON; SOUSA, 1996).  
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A infecção humana por Lic se apresenta com manifestações clínicas bem 

diferenciadas variando das formas clássicas descritas anteriormente até a forma 

assintomática, passando por um estágio clínico moderado denominado infecção 

subclínica oligossintomática (PEARSON; SOUSA, 1996; GAMA et al., 2004), cuja 

cura espontânea é caracterizada por altos níveis IFN-? com resposta Th1 

(CARVALHO et al., 1992). Manifestações clínicas moderadas onde se observa uma 

combinação de febre, hepatomegalia, hiperglobulinemia e aumento da velocidade de 

sedimentação eritrocitária, em indivíduos com sorologia positiva para Leishmania, 

são fatores preditivos da forma subclínica da doença, desde que estes sintomas não 

estejam associados à esplenomegalia e leucopenia (GAMA et al., 2004). Indivíduos 

com anticorpos anti-leishmania podem evoluir de forma distinta e mesmo serem 

agrupados de acordo com sua evolução clínica: aqueles que permanecem 

assintomáticos e os que desenvolvem doença. As crianças são indistinguíveis na 

maioria dos casos, e são mais susceptíveis a evoluírem para LVA do que os adultos, 

sendo a taxa de evolução para doença em torno de um para cada seis infectado. 

(BADARO et al., 1986a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996).    

Um marcador de cura da infecção e proteção contra reinfecção é a reação de 

hipersensibilidade do tipo tardia (DTH) no teste intradérmico com antígeno de 

leishmania também conhecido como teste de Montenegro (REED et al., 1986; 

JERONIMO et al., 2000), o qual é negativo durante a doença ativa enquanto os 

anticorpos anti-Leishmania estão elevados e positivo na infecção assintomática 

(WILSON; JERONIMO; PEARSON, 2004).  

 

1.2. Epidemiologia da Leishmaniose Visceral 
 
 

As leishmanioses são prevalentes em regiões tropicais e subtropicais das 

Américas, África, Europa e Ásia e sua distribuição geográfica é influenciada pela 

espécie de flebotomíneo existente nas diversas áreas geográficas (DESJEUX, 

2004). Existem em torno de 20 espécies de leishmania que são patogênicas para 
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humanos e 30 espécies de flebotomíneos que são vetores. A leishmaniose pode 

apresentar-se como uma zoonose, possui um animal como reservatório, ou  como 

antropozoonose que possui o homem  como reservatório (SEAMAN et al., 1996).  

As leishmanioses são endêmicas em 88 países dos quais 72 são 

subdesenvolvidos e 13 estão entre os países mais pobres. A LV ocorre em 65 

países e 90% dos casos ocorrem em áreas rurais e suburbanas de 5 países: 

Bangladesh, Índia, Nepal, Sudão e Brasil (Figura 2). A incidência anual está 

estimada em 500.000 casos de LV, enquanto a prevalência é de 12 milhões de 

pessoas e a população de risco compreende 350 milhões (DESJEUX, 1996).  

 

Figura2. Distribuição mundial da leishmaniose visceral em 2009 (Fonte: WHO).  

 

Dentre os países do continente americano, o Brasil apresenta-se como 

principal área endêmica onde a maioria dos estados é afetada (DEANE; DEANE, 

1962). Em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, o processo de urbanização da 

doença teve início na década de 80 a partir de quando LV tornou-se endêmica em 
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áreas  urbanas da capital. A migração de populações residentes em áreas rurais 

para urbanas e o desflorestamento têm levado à urbanização da leishmaniose e ao 

aumento das áreas geográficas acometidas resultando na mudança do perfil de 

distribuição da doença (Figura 3) (JERONIMO et al., 1994; DESJEUX, 2004).  

 

Figura 3. Processo de urbanização que ocorreu em Natal e na área peri metropolitana de 

Natal acompanharam o desenvolvimento da doença no estado do Rio Grande do Norte, onde LV tem 

se tornado endêmica desde a década de 80  (JERONIMO et al., 2004a) 

Estudos no Rio Grande do Norte mostraram uma taxa de infecção por 

leishmania de 32,6% em cães em área endêmica próxima à capital, Natal, com taxa 

de soroconversão de seis meses em 30% destes animais. A infecção assintomática 

em humanos também tem sido alta, com 24,6% dos indivíduos com anticorpos anti-

leishmania presentes e, 38,6% destes apresentam uma reação DTH positiva ao 

antígeno de leishmania (DUARTE I, 2010). Observou-se este mesmo fenômeno em 

São Luis, capital do estado do Maranhão, onde a epidemia de LVA teve início em 

setembro de 1982 e perdurou até 1986, período em que foram notificados 615 

casos. A expansão da LVA em São Luis partiu da área rural e seguiu o sentido da 

rodovia MA-205 para parte urbana, numa época em que havia uma grande corrente 

migratória que fluía neste mesmo sentido (MENDES et al., 2002). A situação da LV 

em Pernambuco, onde ao longo da década de 90 houve grande expansão da 

distribuição geográfica com registros em 119 municípios (DANTAS , 2005), indica 

um padrão epidemiológico semelhante ao da maioria dos focos da doença no Brasil 
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(COSTA; PEREIRA; ARAUJO, 1990; COSTA et al., 1995; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004; ALVES; BEVILACQUA, 2004).  

 

 

1.3. Imunopatogênese da Leishmaniose Visceral  
 

 

A resposta imune à Leishmania infantum chagasi em humanos pode 

apresentar variações dependendo das manifestações clínicas, as quais abrangem 

infecção assintomática até a forma visceral que é potencialmente fatal. As infecções 

resultam mais freqüentemente na forma assintomática e apenas uma minoria dos 

pacientes infectados desenvolve a forma ativa e sintomática da LV. Fatores 

ambientais e o estado nutricional e imunológico dos pacientes contribuem, mas não 

são determinantes para o desenvolvimento ou não da forma ativa da LV (HO et al., 

1983; BADARO et al., 1986a; BADARO et al., 1986b). A forma assintomática, em 

pacientes sem histórico de LV, pode ser identificada pelo teste de Montenegro com 

desenvolvimento de resposta imune celular do tipo tardia (DTH positiva), contra 

antígenos de leishmania inoculados intradermicamente. Na forma ativa da doença, a 

resposta DTH é negativa devido à imunossupressão celular, leishmania específica, 

no entanto, a resposta humoral é fortemente positiva, com altos níveis de anticorpos 

anti-Leishmania e expansão policlonal de linfócitos B. (BADARO et al., 1996; 

PEARSON ; SOUSA, 1996; BRAZ et al., 2002). A supressão antígeno específica da 

proliferação de linfócitos T do tipo Th1 resulta na diminuição da produção de IL -2, 

IFN-γ e IL -12 (CARVALHO et al., 1985). No entanto, os níveis de IFN-γ em pacientes 

assintomáticos são bem maiores (CARVALHO et al., 1992). As células T de 

indivíduos com LV não se encontram totalmente suprimidas, a resposta imune 

proliferativa pode ser restaurada quando as células são estimuladas com mitógenos 

(BACELLAR et al., 1996) ou com adição de IFN-γ em cultura de células isoladas de 

pacientes com LV. Este resultado também pode ser observado em resposta à adição 
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de anticorpos monoclonais anti-IL-10 com restauração da produção de IFN-γ  

(CARVALHO et al., 1994). Além disso, pacientes com LV após o tratamento tornam-

se novamente responsivos aos antígenos de leishmania (MEBRAHTU et al., 1993). 

Células de pacientes curados de LV cultivadas junto com células dos mesmos 

pacientes durante o curso da doença mostraram capacidade proliferativa suprimida, 

sugerindo que existem fatores imunossupressivos produzidos durante LV 

(CARVALHO et al., 1989). IL-10 tem sido descrita como mediadora da 

susceptibilidade em LV em modelo animal e como fator imunossupressivo (KANE; 

MOSSER, 2001; MURRAY et al., 2002; NOBEN-TRAUTH et al., 2003). Altos níveis 

desta citocina foram encontrados durante LV (KARP et al., 1993) e diminuem após 

resolução da doença (GHALIB et al., 1993; KARP et al., 1993), além disso sua 

expressão gênica encontra-se aumentada nos tecidos afetados (GHALIB et al., 

1995). 

A LV é caracterizada pela presença de febre, perda de peso, 

hepatoesplenomegalia e imunidade comprometida com conseqüente aumento da 

susceptibilidade a infecções bacterianas (ANDRADE; CARVALHO; ROCHA, 1990; 

JERONIMO et al., 2004b). O perfil laboratorial destes pacientes mostra pancitopenia, 

elevação dos níveis de gama globulinas e diminuição da contagem de eosinófilos. 

Outras manifestações variam de acordo com a região geográfica e incluem 

linfadenopatia no Sudão e Mediterrâneo e desenvolvimento pós-tratamento de 

leishmaniose dérmica pós calazar (PKDL) no Sudão (50%) e Índia (5-10%) 

(PEARSON ; SOUSA, 1996) 

 O paradigma Th1/Th2 de resistência/susceptibilidade a parasitas 

intracelulares pode ser regulado por células T regulatórias (Treg). Estas populações 

celulares têm um papel importante durante o processo infeccioso na Leishmaniose, 

porque têm a capacidade de modular a resposta imune efetora.  Em camundongos 

susceptíveis, células Treg CD4+CD25+ suprimem resposta excessiva do tipo Th2, 

enquanto em camundongos resistentes elas controlam a resposta protetora Th1. As 

células T regulatórias CD4+CD25+ representam de 5 a10% das células TCD4+ 

periféricas em camundongos e humanos e expressam constitutivamente na 
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superfície uma subunidade da cadeia a do receptor de IL-2, a molécula CD25 

(SAKAGUCHI et al., 1995).  Altos níveis de IL -10, TGF-ß e imunossupressão são 

características da resposta mediada por células Treg e, em modelos experimentais 

de LC, IL-10 produzida por células Treg atua na manutenção da infecção (BELKAID 

et al., 2002).  

 Macrófagos infectados por leishmania são incapazes de apresentar antígenos 

a células T, bem como são menos eficientes em promover eventos de sinalização 

duradouros e isto não está associado aos níveis de MHC expressos (PRINA et al., 

1993; MEIER; SVENSSON; KAYE, 2003). Sua incapacidade de apresentar 

antígenos ocorre em baixas concentrações do peptídeo ligante e isso se deve a um 

aumento na fluidez da membrana, causado pela infecção, que leva ao rompimento 

dos lipid rafts, um mecanismo ainda não elucidado, mas que pode ser revertido com 

o fornecimento de colesterol, após o qual se observa reversão da capacidade de 

apresentação de antígenos. O número de complexos MHC-peptídeos presentes na 

superfície da célula infectada é suficiente, mas não há agregação nos rafts suficiente 

para estimular células T (CHAKRABORTY et al., 2005). 

Lipid rafts (Figura 3) são microdomínios ricos em colesterol ou esfingolipídeos 

e com altas temperaturas de fusão devido ao empacotamento ordenado de 

moléculas (BROWN; LONDON, 2000). Suas funções estão associadas ao transporte 

de colesterol  (FIELDING; FIELDING, 1995; SMART et al., 1996), endocitose 

(SCHNITZER; OH; MCINTOSH, 1996), transdução de sinal (DYKSTRA et al., 2003; 

FOSTER; DE HOOG; MANN, 2003; STAFFLER et al., 2003) e porta de entrada para 

alguns patógenos  (PEYRON et al., 2000; ROSENBERGER; BRUMELL; FINLAY, 

2000; SHIN; GAO; ABRAHAM, 2000; MANES; DEL REAL; MARTINEZ, 2003). Os 

lipid rafts na camada externa da membrana lipídica induzem ao agrupamento de 

complexos MHC-peptídeos na superfície da célula apresentadora de antígenos. Isto 

leva a um aumento substancial da densidade de complexos MHC-antígenos e da 

resposta das células T (ANDERSON; HILTBOLD; ROCHE, 2000; BURACK et al., 

2002; POLOSO; ROCHE, 2004). A depleção de colesterol da membrana plasmática 

reduz a quantidade de MHC de classe II capaz de interagir com células T (UNDALE; 
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VAN DEN ELSEN; CELIS, 2004), e o colesterol é responsável pela a organização 

dos rafts, funcionando como espaçador entre cadeias hidrocarbonadas de 

esfingolipídeos (PIKE, 2004). Além disso, ele promove a coexistência de domínios 

sólidos, fluidos, líquidos e em consistência de gel na membrana, prevenindo o 

colapso destas fases frente a uma mudança de temperatura (SANKARAM; 

THOMPSON, 1990).  

 

 

Figura 4. Lipid rafts são microdomínios ricos em colesterol ou esfingolipídeos onde moléculas 

se ancoram e se organizam com mais facilidade na membrana celular (MAÑES; DEL REAL; 

MARTINEZ, 2003). 

O colesterol da membrana também regula o estado de afinidade, capacidade 

de ligação e transdução de sinal dos receptores nela inseridos e estabiliza a 

conformação dos receptores de acordo com suas funções biológicas  (BURGER; 

GIMPL; FAHRENHOLZ, 2000). Existem microdomínios membranares especializados 

e ricos em colesterol, glicoesfingolipídeos, moléculas contendo âncora de 

glicosilfosfatidilinositol, gangliosídeo M1, caveolinas-1, -2 e/ou -3, alguns receptores 
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transmembrana e moléculas sinalizadoras como proteínas G (HARRIS et al., 2002; 

PELKMANS; HELENIUS, 2002). Estas estruturas são denominadas cavéolos e 

estudos sugerem que a entrada de promastigotas de L. chagasi em macrófagos se 

dá através deste microdomínios durante a fagocitose. Esta localização é importante 

para eventos intracelulares subseqüentes como fusão lisossômica e sobrevivência 

do parasita (RODRIGUEZ; GAUR; WILSON, 2006). cavéolos também funcionam 

como sítios de transdução de sinal e ligam-se a colesterol livre através de domínios 

transmembrana, isso possibilita o tráfego do colesterol entre compartimentos 

intracelulares e a membrana (GARGALOVIC; DORY, 2003).  

 

1.4 Metabolismo do colesterol  
  

O colesterol é sintetizado pela via metabólica do mevalonato (Figura 5) , que 

foi originalmente elucidada em fígado de mamíferos (POPJAK et al., 1961; BLOCH, 

1965; GOUGH; HEMMING, 1970; BEYTIA; PORTER, 1976). Esta via tem como 

produtos finais o colesterol, dolicol e ubiquinona, cada um destes compostos contém 

uma estrutura polisoprenóide derivada de repetidas polimerizações de uma estrutura 

de cinco carbonos, o isoprenil pirofosfato, que é o primeiro isopreno da via, derivado 

do mevalonato. O isopentenil pirofosfato condensa-se com seu isômero dimetilalil 

pirofosfato formando o geranil pirofosfato que, por sua vez, condensa-se com mais 

uma molécula de isopentenil pirofosfato para formar o farnesil pirofosfato (BLOCH, 

1965). Duas moléculas deste composto condensam-se para formar o escaleno, 

molécula de trinta carbonos precursora do colesterol (POPJAK et al., 1961). 
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Figura 5. Biossíntese do colesterol pela via do mevalonato  

A produção de mevalonato é finamente regulada com o objetivo de produzir 

isoprenil pirofosfato e farnesil pirofosfato suficientes para satisfazer as necessidades 

da célula para todos os produtos finais desta via. Trata-se de um sistema 

multivalente mediado por isoprenóides esteroidais e não esteroidais que exercem 

controle por feedback na redutase através de múltiplos mecanismos (BROWN; 

GOLDSTEIN, 1980). A complexidade deste sistema regulatório foi primeiramente 

descrita na década de 70 com a utilização de compactina membro da família das 

estatinas e potente inibidor competitivo de redutases (BROWN et al., 1978; ENDO; 

KURODA; TANZAWA, 2004). Tratamento de células em cultura com compactina 

bloqueia a produção de melavonato e, consequentemente, reduz os níveis dos 

isoprenóides que normalmente governam a regulação da redutase por feedback. As 

células então respondem a inibição com um considerável aumento da enzima (em 

torno de 200 vezes) devido aos efeitos combinados do aumento da transcrição do 

gene da redutase, tradução eficiente do mRNA e aumento da meia vida da proteína. 

Uma reversão completa destes efeitos compensatórios requer a ação regulatória dos 
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produtos finais da via do metabolismo do mevalonato  (BROWN ; GOLDSTEIN, 

1980; NAKANISHI; GOLDSTEIN; BROWN, 1988).  

 A enzima 3-hidroxil-3-metilglutaril coenzima A (HMG CoA) redutase catalisa a 

conversão de HMG CoA em mevalonato, passo limitante na síntese do colesterol e 

foco primário de regulação (GOLDSTEIN; BROWN, 1990). Em todas as espécies de 

mamíferos já estudadas (humanos, hamsters, ratos e camundongos), HMG CoA 

localiza-se na membrana do retículo endoplasmático (RE) e consiste de 887 

aminoácidos que podem ser separados em dois domínios (BROWN et al., 1973; 

EDWARDS; LEMONGELLO; FOGELMAN, 1979; NESS; SPINDLER; MOFFLER, 

1979; LISCUM et al., 1985). O domínio N-terminal é composto de 339 aminoácidos e 

é  inserido na membrana através de oito voltas  (ROITELMAN et al., 1992). Os 548 

aminoácidos do domínio C-terminal projetam-se para o citosol e exercem toda a 

atividade enzimática (LISCUM et al., 1985). Tanto os produtos finais esteroidais 

quanto os não esteroidais do metabolismo do mevalonato, quando em excesso, 

aceleram a degradação da redutase através de um mecanismo mediado pela via da 

ubiquitina-proteassomo (ROITELMAN; SIMONI, 1992; MCGEE et al., 1996; RAVID 

et al., 2000). O acúmulo de colesterol na membrana do RE desencadeia a ligação da 

HMG CoA a Insigs, que são proteínas de membrana que localizam-se também no 

RE (YANG et al., 2002). Esta interação se dá na seqüência tetrapeptídica YIYF 

localizada no segundo segmento transmembrana da redutase e resulta na formação 

do complexo redutase-Insig (SEVER et al., 2003a), que desencadeia a ubiquitinação 

da enzima e é necessário para reconhecimento e degradação da redutase pelo 

proteassomo  (SEVER et al., 2003a; SEVER et al., 2003b). 

 Outra forma de regulação desta via é através dos elementos ligantes 

reguladores de esteróides (SREBPs), que são fatores de transcrição que promovem 

a expressão do receptor de LDL e de genes relacionados a biossíntese de colesterol 

e triglicerídeos  (BROWN; GOLDSTEIN, 1997). A translocação de SREBPs do RE 

para o Golgi é mediada por proteínas denominadas Scaps. No Golgi, SREBPs são 

processadas por proteases (HUA et al., 1996; DEBOSE-BOYD et al., 1999; 

RAWSON et al., 1999; NOHTURFFT et al., 2000; GOLDSTEIN; DEBOSE-BOYD; 
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BROWN, 2006) e os fragmentos processados migram do citosol para o núcleo onde 

atuam nos genes alvo.  Oxiesteróis, que são derivados oxidados do colesterol, tanto 

podem acelerar a degradação da redutase quanto bloquear o transporte do 

complexo Scap-SREBP do RE ao Golgi após ligar-se as proteinas. O colesterol não 

regula a estabilidade da redutase diretamente, mas liga-se a Scap e desendaceia a 

ligação da Insig impedindo a saída do complexo Scap-SREBP do RE  (WILLIAMS; 

GAYLOR; MORRIS, 1977; GAYLOR, 2002). Esta regulação mediada por oxiesteróis 

também pode ser feita através da ativação dos Liver X receptors (LXRs) 

(JANOWSKI et al., 1996; LEHMANN et al., 1997; JANOWSKI et al., 1999), as formas 

oxidadas envolvidas neste processo são: 24(S)-hidroxicolesterol e 22VER-

hidroxicolesterol ou ainda alguns intermediários da via biossintética do colesterol 

como 24(S),25-epoxicolesterol (JANOWSKI et al., 1999; ROWE et al., 2003).  

 LXR e peroxissome proliferator activated (PPAR) são membros de uma 

família de receptores nucleares ativados por ligantes que atuam como fatores de 

transcrição regulando diversas vias de sinalização. LXR-a é codificado pelo gene 

Nr1h3 enquanto LXR-ß é codificado pelo gene Nr1h2 (SCHULTZ et al., 2000). Estes 

receptores atuam através da formação de heterodímeros com o receptor retinóide X 

(RXR) e da ligação a sequências específicas de DNA dentro dos promotores dos 

genes que eles regulam. Após a ligação, o receptor heterodimerizado desencadeia 

uma mudança conformacional que resulta em um aumento da transcrição do gene 

alvo. Os ligantes destes receptores são compostos pequenos e hidrofóbicos, a 

maioria dos quais corresponde a produtos do metabolismo de lipídios 

(MANGELSDORF et al., 1995).   

 PPARs afetam o metabolismo de lipídios de diversas formas. A ativação de 

PPARα estimula a mobilização pós lisossomal de colesterol através da indução dos 

genes NPC1 e NPC2, levando a um enriquecimento do colesterol de membrana 

(CHINETTI-GBAGUIDI et al., 2005). PPARα também leva a uma diminuição dos 

níveis de ésteres de colesterol 32,33 e aumenta a expressão de carnitina palmitoil 

transferase (CPT-I), uma enzima localizada na membrana externa da mitocôndria e 

controla a β-oxidação de ácidos graxos (MASCARO et al., 1998). Aumento de CPT-I 
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leva a uma maior disponibilidade de ácidos graxos como substrato para ACAT1, e 

isso poderia explicar a diminuição da formação de ésteres de colesterol  (CHINETTI 

et al., 2003). A ativação de PPARα também pode influenciar a hidrólise de ésteres 

de colesterol através do aumento da expressão do gene da colesteril-ester hidrolase 

neutra (NCEH)  (GHOSH; NATARAJAN, 2001) e, por último, PPARα controla a 

expressão de genes envolvidos em vias de efluxo. O colesterol celular na membrana 

plasmática está disponível para efluxo, o qual é altamente regulado por moléculas 

específicas incluindo proteínas transportadoras cassete ligadoras de ATP (ABCA1, 

ABCG1e ABCG4) (TALL; COSTET; WANG, 2002; BALDAN et al., 2006).  Agonistas 

de PPARα podem reduzir a esterificação de colesterol resultando em um aumento 

da disponibilidade de colesterol livre para o efluxo pela via da ABCA1 (CHINETTI et 

al., 2003) e este mecanismo é importante para a manutenção da homeostase 

lipídica. ABCA1 é uma proteína transmembrana que controla a transferência de 

colesterol e fosfolipídios para apoA1, passo inicial na formação de HDL e transporte 

reverso de colesterol (ORAM; VAUGHAN, 2000), processo pelo qual o colesterol é 

mobilizado das células periféricas para o fígado onde é convertido em ácidos biliares 

(TALL, 1998). Mutações no gene ABCA1 resultam na doença de Tangier, condição 

na qual os pacientes apresentam baixos níveis de HDL, acúmulo de colesterol em 

macrófagos teciduais e maior risco de desenvolvimento de arteriosclerose (HOBBS; 

RADER, 1999; LAWN et al., 1999).  

 Diversos estudos estabeleceram uma conexão também entre a ação de LXRs 

e o transporte reverso do colesterol ao demonstrar que estes receptores regulam 

diretamente a expressão de ABCA1 e o efluxo de colesterol em células humanas e 

murinas (COSTET et al., 2000; SCHWARTZ; LAWN; WADE, 2000; 

VENKATESWARAN et al., 2000; REPA et al., 2000b). A comunicação entre as vias 

PPAR e LXR é importante na regulação do efluxo de lipídeos. Dois estudos 

independentes mostraram que PPARα e PPARγ aumentam a expressão de ABCA1 

e promovem o efluxo de colesterol em macrófagos humanos através de uma cascata 

transcricional mediada por LXRα (CHINETTI et al., 2001; CHAWLA et al., 2001b). 

Além do seu papel no transporte reverso do colesterol, agonistas do LXR promovem 
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biossíntese de ácidos graxos e triglicerídeos. Em diversos tipos celulares, incluindo 

os macrógafos, a expressão do fator de transcrição SREBP-1c é induzida pela 

ativação de LXR (REPA et al., 2000a; YOSHIKAWA et al., 2001). SREBP1c regula 

positivamente a expressão de diversas enzimas envolvidas na biosíntese de ácidos 

graxos e formação de triglicerídeos (JOSEPH et al., 2002a). A regulação positiva da 

lipogênese por LXRs pode ser um mecanismo para facilitar a esterificação do 

colesterol. Além disso, a síntese de ácidos graxos, e a sua subseqüente 

desnaturação, podem fornecer ligantes para outros receptores nucleares incluindo 

PPARs (KIM et al., 1998).  

 Existem receptores responsáveis pela captação de lipoproteínas modificadas, 

como o receptor SR-A (scavenger receptor A) e CD36. LDL em sua forma oxidada é 

internalizado e os ésteres colesteril derivados de LDL são hidrolisados no lisossomo, 

enquanto o colesterol é transportado para a membrana plasmática a qual é 

integrado (TABAS, 2000). Estas formas oxidadas também têm a capacidade de 

ativar PPARγ (NAGY et al., 1998; TONTONOZ et al., 1998) e diversos estudos já 

mostraram o gene CD36 como alvo direto de PPARγ  (NAGY et al., 1998; 

TONTONOZ et al., 1998; MOORE et al., 2001; CHAWLA et al., 2001a). PPARγ 

também reduz os níveis de mRNA de acil-coenzima A (CoA): colesterol acil 

transferase 1 (ACAT1), proteína responsável pela esterificação do colesterol no RE  

(BUHMAN; ACCAD; FARESE, 2000; HIRAKATA et al., 2004), assim como PPARα, 

PPARγ tem como alvo os genes NCEH, ABCA1, ABCG1, APOE, caveolina-1 

(CHINETTI et al., 2001; GALETTO et al., 2001; ARGMANN et al., 2003; HIRAKATA 

et al., 2004; LLAVERIAS et al., 2004). 

Apolipoproteina E (APOE) é importante para o metabolismo sistêmico e 

celular do colesterol pois atua como constituinte de superfície em lipoproteínas 

plasmáticas e ligante de alta afinidade para o receptor de LDL, APOE medeia a 

captação hepática de quilomicrons remanescentes, lipoproteína de baixa densidade 

(VLDL) e HDL. O papel critico da APOE nestas vias é destacado pelo massivo 

acúmulo de lipoproteínas e lipoproteínas remanescentes tanto em camundongos 

APOE-/- quanto em plasma humano (ZHANG et al., 1992a; PLUMP et al., 1992b). 
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1.5 Papel do colesterol em infecções por parasitas intracelulares 
 

 Diversos estudos já demonstraram que o colesterol é crucial em interações 

entre parasitas e hospedeiros. A manipulação dos níveis de colesterol da membrana 

com certo grau de especificidade tem contribuído para a compreensão do seu papel 

nestas interações e subseqüente infecção. Estudos utilizando cultura de células 

como hospedeiros, indicam que o uso destes compostos diminui a infectividade de 

patógenos intracelulares e este efeito está diretamente relacionado a redução do 

colesterol de membrana (SHIN; ABRAHAM, 2001; VAN DER GOOT; HARDER, 

2001; GOLUSZKO; NOWICKI, 2005). O colesterol pode ser necessário tanto para a 

ligação do parasita a receptores de superfície celular quanto para sua internalização 

(GOLUSZKO ; NOWICKI, 2005), ou ainda para sua sobrevivência dentro da célula 

hospedeira  (SONDA; HEHL, 2006).  

 O colesterol é necessário para a internalização de diversas espécies, como 

Mycobacterium em macrófagos (PEYRON et al., 2000). Depleção ou seqüestro de 

colesterol em macrófagos de camundongos resulta em uma redução da população 

de células infectadas. Resultados similares foram vistos para a internalização de 

Escherichia coli uropatogênica (GATFIELD; PIETERS, 2000; SELVARANGAN et al., 

2000) , endocitose de E. coli mediada por estruturas calveolares (SHIN ; GAO ; 

ABRAHAM, 2000), fagocitose de Brucella suis (NAROENI; PORTE, 2002) e no caso 

de Chlamydia trachomatis, a depleção de colesterol inibiu a fagocitose do parasita 

mas não sua ligação a receptores de superfície (JUTRAS; ABRAMI; DAUTRY-

VARSAT, 2003). Para Listeria monocytogenes, a depleção do colesterol da 

membrana da bactéria reduziu a ligação a receptores celulares bem como a 

endocitose pelas células hospedeiras (SEVEAU et al., 2004). 

 Quando Mycobacterium e B. suis estão opsonizados, o efeito da depleção ou 

seqüestro do colesterol não é observado (PEYRON et al., 2000; NAROENI ; PORTE, 
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2002). No caso de Plasmodium falciparum esta depleção inibiu a entrada e também 

a sustentação da infecção em eritrócitos (LAUER et al., 2000). O protozoário 

Toxoplasma gondii, particularmente tem seu crescimento e sobrevivência 

dependentes da eficiente aquisição de colesterol da membrana do hospedeiro 

através de um processo que envolve endocitose de LDL (COPPENS; SINAI; 

JOINER, 2000; SONDA ; HEHL, 2006). A transferência direta de lipídeos da 

membrana celular do hospedeiro para o parasita, mediada por transportadores 

específicos no parasita, tem sido proposta como mecanismo de aquisição de 

colesterol do hospedeiro e também como possível alvo para desenvolvimento de 

drogas (SONDA ; HEHL, 2006) e todos estes resultados em conjunto, indicam uma 

relação próxima entra o metabolismo do colesterol no hospedeiro e infecções por 

parasitas intracelulares 

 

1.6 Papel do colesterol na infecção por leishmania 
 

 O colesterol da membrana é importante para ligação e internalização de 

leishmania donovani em macrófagos (PUCADYIL et al., 2004; TEWARY et al., 2006). 

A depleção de colesterol dos macrófagos utilizando ciclodextrina (PUCADYIL et al., 

2004) ou seqüestro por nistatina (TEWARY et al., 2006) reduziu a extensão da 

infecção por promastigotas provavelmente por afetar a ligação do parasita a 

superfície celular. Em longo prazo, observou-se uma redução do número de 

amastigotas intracelulares nos hospedeiros (PUCADYIL et al., 2004) e a redução da 

ligação das promastigotas aos macrófagos com depleção de colesterol foi revertida 

com a reposição de colesterol, reforçando a idéia de que o colesterol é requerido 

especificamente no processo de infecção (PUCADYIL et al., 2004). Para Leishmania 

chagasi, colesterol também foi necessário para a entrada do parasita em 

macrófagos de medula óssea através de domínios calveolares ricos em colesterol 

(RODRIGUEZ ; GAUR ; WILSON, 2006). A entrada de promastigotas em células 

hospedeiras representa um evento crucial no estabelecimento da infecção primária e 

a depleção de colesterol parece inibir efetivamente este proceso (PUCADYIL et al., 
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2004; RODRIGUEZ ; GAUR ; WILSON, 2006). Consequentemente, a depleção de 

colesterol resulta em uma concomitante redução das formas amastigotas 

intracelulares do parasita nos macrófagos do hospedeiro (PUCADYIL et al., 2004). 

Após a entrada do parasita, a leishmania sobrevive subvertendo a imunidade do 

hospedeiro (OLIVIER; GREGORY; FORGET, 2005). Por exemplo, infecção por L. 

donovani resulta em uma redução da habilidade dos macrófagos em apresentar 

antígenos eficientemente para células T (CHAKRABORTY et al., 2005). A deficiência 

na apresentação de antígenos por macrófagos infectados tem sido associada a 

alterações nas propriedades físicas da membrana celular, tais como dinâmica de 

moléculas inseridas.  Este tem sido um mecanismo proposto para evasão da 

resposta imune do hospedeiro pelo parasita  (SEN et al., 2001), porque o colesterol 

exerce diversos efeitos nas propriedades físicas da membrana (MOURITSEN; 

ZUCKERMANN, 2004) e após fornecimento de colesterol às células hospedeiras há 

recuperação da capacidade de apresentação de antígenos pelos macrófagos 

infectados (CHAKRABORTY et al., 2005).  
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2. Justificativa 

 

Existem diversos estudos que sugerem um papel imunomodulador de 

elementos envolvidos na regulação e metabolismo de lipídeos. In vitro, o colesterol é 

necessário para uma completa infectividade da leishmania e também já foi 

demonstrada imunossupressão em murinos secundária a dislipidemia. Durante a 

primeira série de análises deste estudo, quantificamos os níveis de lipídeos em 

pacientes em jejum, residentes em áreas endêmicas no estado do Rio Grande do 

Norte. Pacientes com doença aguda apresentaram baixos níveis de colesterol total e 

HDL e elevação nos níveis de triglicerídeos e proteína C reativa comparados aos 

pacientes controle. Com base nestes achados avaliamos a associação entre a 

expressão de genes relacionados ao metabolismo do colesterol, como LXR, PPAR, 

APOE e a infecção por Leishmania chagasi. 
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3. Objetivo geral  

 

Avaliar se há associação entre a expressão de genes relacionados ao 

metabolismo do colesterol e a infecção por Leishmania infantum chagasi. 

 

4. Objetivos Específicos 

 

1.   Determinar os níveis séricos de colesterol total, HDL, triglicerídeos e proteína C 

reativa em indivíduos expostos a infecção por Leishmania infantum chagasi; 

2.   Detectar os níveis de expressão dos genes LXR-a, LXR-ß, PPAR-a, PPAR-d, 

PPAR-?, APOE e TNF-a em indivíduos expostos a infecção por Leishmania infantum 

chagasi; 

3.   Genotipar os pacientes para o gene APOE e correlacionar os resultados com os 

fenótipos dos indivíduos. 
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5. Metodologia5.1 Área de estudo 
 

Este estudo foi realizado no Estado do Rio Grande do Norte na área 

perimetropolitana ao redor da cidade de Natal, que tem sido área endêmica para LV 

desde a década de 80 (JERONIMO et al., 1994). 

5.2 Considerações éticas 
 

Todos os indivíduos adultos e os responsáveis por menores de 18 anos foram 

informados a respeito do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Este estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN 172-06) e pela 

Comissão Nacioanal de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 
5.3 Determinação dos fenótipos  
 
 
. O Teste de Montenegro avalia a hipersensibilidade do tipo tardia (Delayed Type 

Hypersensibility - DTH) ao antígeno de leishmania. Este foi realizado utilizando 25 

µg do antígeno CPPI que foi gentilmente cedido pelo Centro de Produção e 

Pesquisa de Imunobioglógicos, Piraquara, PR, Brasil. Estes antígenos são 

constituídos de proteína de Leishmania amazonensis e a leitura é realizada após 48 

até 72 horas após a aplicação do antígeno com medição da área de induração. Uma 

induração de =5 mm de diâmetro é considerada uma resposta positiva indicando 

prévia exposição à leishmania (REED et al., 1986). A definição dos fenótipos foi 

baseada nos resultados sorológicos, Teste Montenegro e história clínica, sendo 

considerado: 

5.3.1 Leishmaniose Visceral (LV) 
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 Indivíduos com histórico clínico, comprovação parasitológica, visualização de 

Leishmania no esfregaço de medula óssea ou sorologia anti-leishmania positiva e 

respondendo à terapia (n=32). 

5.3.2 Montenegro positivo (DTH+) 
 
 
Indivíduos com reação Montenegro positiva e um histórico negativo de LV ativa. 

Quando a induração é =5 mm o teste Montenegro é considerado positivo(n=32).  

5.3.3 Intradermorreação negativa e sorologia negativa (DTH)  
 
 
Indivíduos com resposta (<5 mm induração) e sorologia negativas morando em uma 

vizinhança com casos de LV, ou morando em região endêmica com ao menos 40% 

de taxa de infecção LV e DTH+ foram atribuídos a esta categoria (n=62).  

5.3.4 História de LV (HLV) 
 
Individuos com história pregressa de LV ativa (n=19).  

5.4 Análises bioquímicas e sorológicas  
 
 

Amostras de sangue total foram coletadas pela manhã após período de 12 

horas em jejum em tubos Vacutainer® (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA). 

As dosagens de HDL, colesterol total, triglicerídeos e proteína C reativa foram 

realizadas pelo Centro de Patologia em Natal, RN. Para dosagem de colesterol total 

foi usado o método colorimétrico enzimático (Abott, Contagem, MG, Brasil). 

Colesterol HDL foi dosado através do método cinético sem precipitado (Biosys, 

Niterói, RJ, Brasil). Dosagem de triglicerídeos foi realizada pelo método glicerol 

fosfato oxidase (Abott, Contagem, MG, Brasil) e proteína C reativa foi dosada por 

imunoturbidiometria (Biosys, Niterói, RJ, Brasil). Todas as dosagens foram 

realizadas com utilização de kits comerciais e de acordo com as instruções dos 
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fabricantes. O valor de referência utilizado para proteína C reativa é menor que 1 

mg/dl e para o perfil lipídico foram utilizados os recomendados pelas Diretrizes 

Brasileiras sobre Dislipidemias:    

 
 
 
Lípidios Idade Valor (mg/dl) Categoria 

Colesterol Total De 2 a 19 anos  <170 Desejável 

  De 170 a 199 Limítrofe 

  >199 Elevado 

 Acima de 19 anos  <200 Desejável 

  De 200 a 239 Limítrofe 

  >239 Elevado 

Triglicerídeos  De 2 a 9 anos  Até 100 Desejável 

 De 10 a 19 Até 130 Desejável 

 Acima de 19 anos  <150 Desejável 

  De 150 a 199 Limítrofe 

  De 200 a 499 Elevado 

  >499 Muito elevado 

HDL De 2 a 9 anos  Maior ou igual a 40 Desejável 

 De 10 a 19 Maior ou igual a 35 Desejável 

 Acima de 19 anos  Maior ou igual a 40 Desejável 

 
   

Presença de anticorpo anti-leishmania contra o antígeno solúvel de 

promastigotas de L.infantum chagasi (SLA) e o antígeno recombinante K39 (rk39) 

foram determinados pelo método ELISA. As placas foram sensibilizadas com o 

antígeno Rk39 ou SLA de Lic, sendo incubadas por 18 horas a 4ºC. Para o rK39 

foram pipetados 50 ng/poço do antígeno em tampão carbonato-bicarbonato pH 9,6 e 

para a fração solúvel 500 ng/poço no mesmo tampão. Em seguida, as placas foram 

bloqueadas, adicionando-se PBS Tween 1% (200 µL/poço) e incubadas à 

temperatura ambiente por 1 hora. Os soros foram diluídos em PBS Tween 0,1% nas 
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diluições 1:100, 1:500, 1:1000, 1:10000.  Após o bloqueio, as placas foram lavadas 

com PBS Tween por 4 vezes (200 µL/poço). Os soros foram plaqueados da diluição 

maior para a menor, em duplicata e incubados 1 hora à temperatura ambiente, para 

então serem lavados com PBS Tween 0,1% por 4 vezes. Para o antígeno rk39 foi 

adicionado como anticorpo conjugado a proteína A-HRP na diluição de 1:10000 com 

PBS Tween 0,1% e para o SLA foi adicionado anti-IgG humana na diluição 1:5000 

com PBS Tween 0,1%.  Após 1 hora, as placas foram lavadas com PBS Tween 

0,1% por 4 vezes. Em seguida, foi adicionado o cromógeno ácido 2,2'-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfônico (ABTS) e substrato H2O2 (100 µL/poço) diluídos em 

tampão citrato-fosfato pH 4,2, sendo a placa envolvida com papel laminado e 

encubada ao abrigo da luz por 1 a 2 horas até a reação ser interrompida pela adição 

de 100 µL/poço de SDS 5%. A densidade óptica utilizada para leitura foi de 405nm 

(BRAZ et al., 2002). 

 

5.5 Separação de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs)  
 
 

Sangue total foi coletado de via periférica em tubos Vacutainer® 

heparinizados, (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA), sendo transferido em 

um volume de 10 ml para um Falcon de 50ml, em seguida adicionou-se o mesmo 

volume de salina estéril. O sangue diluído foi adicionado cuidadosamente a 10 ml 

de Ficoll-Paque™ PLUS (GE Healthcare Bio_Sciences AB, Uppsala, Sweden) em 

outro tubo Falcon de 50 ml e centrifugado por 30 minutos a 1450 rpm a 30ºC. O 

buffy coat foi extraído cuidadosamente e transferido para um novo tubo e 

adicionado de salina estéril até atingir o volume de 30 ml. Após homogeneização, o 

material foi centrifugado a 1450 rpm por 15 minutos a 4ºC, o sobrenadante foi 

descartado e a lavagem foi repetida duas vezes. Após a última lavagem e descarte 

do sobrenadante, as células mononucleares do sangue periférico foram 

ressuspendidas em 1 ml de Trizol  (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)  e incubadas por 

10 minutos em temperatura ambiente para a extração de RNA. 



 

41 

 

 

 

 

5.6 Extração de RNA 
 
 

As PBMCs ressuspensas em Trizol foram transferidas para um tubo 

Eppendorff e adicionou-se 0,2ml de clorofórmio. Agitou-se por inversão durante 15 

segundos e a mistura foi incubada durante 2 minutos em temperatura ambiente. 

Centrifugou-se a 11.400 rpm a 4ºC durante 15 minutos. A fase aquosa, que 

continha o RNA foi cuidadosamente removida e transferida para outro tubo. 

Adicionou-se 0,5 ml de isopropanol e incubou-se por 10 minutos a temperatura 

ambiente e centrifugou-se novamente 11.400 rpm a 4ºC durante 15 minutos. O 

isopropanol foi descartado e adicionou-se 1ml de etanol 75% e misturou-se 

cuidadosamente. Após nova centrifugação a 11.400 rpm, 4ºC durante 15 minutos o 

etanol foi descartado e o excesso foi removido por evaporação no fluxo laminar. O 

RNA foi ressuspendido em 30 µL de água livre de RNAse (DEPC) e estocado a -

80ºC.  

 

5.7 Obtenção da biblioteca de cDNA 
 
 

Transcrição reversa foi realizada em um volume final de 20 µL, utilizando 10 

µL de RNA total e 10 µL de 2 vezes RT Master mix do Kit High-Capacity Cdna 

Reverse Trancsription Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) de acordo com 

as instruções do fabricante. O cDNA resultante desta reação foi quantificado para 

análise da razão de absorbância entre 260 nm e 280 nm (A260/A280) para estas 

análises utilizamos o NanoDrop 2000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific – 

NanoDrop products, Wilmington, Delaware, USA). 

 

5.8 Quantificação da expressão dos genes TNF-a, PPAR-a, PPAR-d, PPAR-?, 
APOE, LXR-a e LXR-ß 
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 A expressão dos genes do metabolismo de lipídios foi quantificada através de 

PCR em tempo real em um equipamento 7500 Standard (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) e com a utilização do ensaio ABI inventoried Taq-Man® gene 

expression assays, cujos genes estão listados na Tabela 1. Em cada amostra 

quantificamos a expressão de fator de necrose tumoral alfa (TNF-a), PPAR-a, 

PPAR-d, PPAR-?, APOE, LXR-a e LXR-ß.  Uma vez que nos experimentos iniciais 

comparando o volume de reação sugerido pela ABI (volume final: 20 µl) e metade 

deste volume (volume final: 10 µl) mostraram resultados idênticos. Este volume final 

de 10 µl consistiu, para cada uma das amostras que  foram analizadas, de 0,5 µl de 

ABI inventoried Taq-Man® gene expression assays, 5,0 µl de TaqMan 2 vezes PCR 

Master mix e 4,5 µl de Cdna a 20 ng/µl . As condições para amplificação foram como 

segue: Hold step a 50ºC por 2 min, denaturação a 95°C por 10 min, seguida de 40 

ciclos de um programa de dois passos: denaturação a 95°C por 15 segundos, e 

anelamento/extensão a 60°C por 1 min.  
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Tabela1: Nomes dos genes estudados e seus respectivos números de 

identificação ABI  

Nome do Gene Número de identificação ABI  

APOE Hs00171168_m1 

rRNA 18S Eucariótico Hs99999901_s1 

PPAR-δ  Hs00232360_m1 

TNF Hs99999043_m1 

PPAR-a Hs00231182_m1 

PPAR-? Hs01115513_m1 

NR1H3 Hs00172885_m1 

NR1H2 Hs01027215_g1 
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5.9 Análise da expressão gênica 
 
 

A análise da expressão gênica foi feita utilizando  a técnica do ??Ct em que a 

média dos Cts de cada cDNA foi normalizada com a média dos Cts do  RNA 

ribossômico eucariótico 18S em cada uma das amostras de acordo com a seguinte 

formula: 

?Ct = [média do Ct do gene alvo] – [média do Ct do rRNA 18S] 

O ??Ct foi determinado pela diferença dos dois ?Cts:  

??Ct = [? Ct do gene alvo] – [? Ct calibrador]. 

 

O calibrador usado neste estudo foi a média dos Cts dos pacientes do grupo 

DTH-. Finalmente a expressão gênica relativa foi calculada usando a formula: 2-??Ct . 

5.10 PCR e RFLP 

Utilizamos PCR fria e RFLP para determinar o genótipo de APOE em 

população residente em areas endêmicas para leishmaniose. A região do éxon 4 do 

gene APOE  foi analisada para identificação de polimorfismos e foi amplificada por 

PCR em reações contendo 100 ng de DNA; 0,5 µL de cada primer a 100ng/µL; 2µL  

de 10 vezes PCR buffer; 2,25 µL de MgCl2 a 50mM; 0,1µL de Taq Polimerase a 

5u/µL; 2µL de DMSO 100%; 1µL de dNTPs a 10mM e água MiliQ sufuciente para 

completar 20µL. O iniciador utilizado para essa amplificação foi o descrito por Elena 

Appel e colaboradores em, que apresenta a seguinte seqüência: 5’–

GCGGCGCAGGCCCGGCTGGGCGCGGAC–3’ (primer foward) e 5’ – 

CGGGCCCGGCCTGGTACAC – 3’ (primer reverse) (ELENA APPEL, 1995). A 

reação de amplificação foi realizada no termociclador utilizando a ciclagem: 95ºC por 

5min, 35 ciclos de 95ºC por 1min, 65,5ºC por 1min e 10ºC por 2min em seguida 1 

ciclo de 10ºC por 10 min e hold a 4ºC. Em seguida, os fragmentos foram submetidos 

à eletroforese em gel de agarose (1,5%), em tampão TE 1 vez (Tris-HCl 89 mM; 
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EDTA 2,5 mM e ácido bórico 89 mM e pH 8,3) com brometo de etídeo (0,05u/mL) a 

80V, por aproximadamente 40min. As bandas foram visualizadas em luz ultravioleta 

(UV) e o gel foi fotodocumentado em aparelho Gel-Doc (Bio-Rad). Em seguida foi 

feita digestão endonuclease de restrição HhaI, com adição do mix de reação 

contendo 2µL de NEB Buffer a 10 vezes, 0,2 µL de BSA a 100 mg/ml, 0,5 µL de 

HhaI a 20 u/µL, 10,3  µL de H2O e 7 µL do replicon. Este material foi levado ao 

termiciclador por 4h a 37ºC, 20 minutos a 65ºC e um hold a 4ºC. Os fragmentos 

foram visualizados em gel de agarose Nuseive 4.0% combinada com Agarose 1% 

em gel de 35mL.  

 

5.11 Análise estatística 
 

Analise estatística foi feita utilizando o pacote GraphPad Prism 4.01 (GraphPad 

Software, Inc., La Jolla, CA, USA). As variâncias das medianas de todos os grupos 

foram comparadas usando o teste Kruskal-Wallis e o pós teste Dunns. 

Subsequentemente, pares dos grupos foram comparados usando o Mann Whitney já 

que os dados não passaram no teste de normalidade Kolmogorov Smirnov. Análises 

de correlação foram feitas através da correlação de Pearson. O p valor p < 0.05 foi 

considerado estatisticamente significante. Para análise dos genótipos foi feito o teste 

chi-quadrado utilizando o software SPSS (SPSS, Arandu, São Paulo, Brasil).  
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6. Resultados 

6.1. Características da população estudada 
 
 

Os fenótipos determinados para cada paciente foram utilizados para divisão 

da população estudada em quatro grupos: LV (n=30), DTH+ (n=32), DTH- (n=62), 

HLV (n=10). As características da população estudada são mostradas na Tabela 2. 

6.2 Dosagens bioquímicas 
 

Foram quantificados os níveis de HDL, colesterol total, triglicerídeos e 

proteína C reativa no soro dos pacientes pertencentes a cada grupo dos fenótipos 

estudados. Leishmaniose visceral (LV), reação intradérmica positiva ao antígeno de 

leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH-), pacientes com história de 

LV (HLV), valor de referência (VR).. Os dados foram expressos em medianas e erro 

padrão e estão dispostos na Tabela 2.  

Tabela 2: Níveis séricos de HDL, colesterol total, triglicerídeos e proteína C  
reativa 
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Observa-se que os níveis de HDL apresentaram-se bastante diminuídos no 

soro de pacientes do grupo LV (Figura 6), quando as medianas foram comparadas 

com DTH- (29 ± 1,746 mg/dL vs. 33 ± 1,164 mg/dL, p=0.0001), com DTH+ (29 ± 

1,746 mg/dL vs. 37±1,647 mg/dL, p=0.0001) ou com HLV (29 ± 1,746 mg/dL vs. 

33±3,514 mg/dL, p=0.0001). 

 

 
HDL 

VR >40(mg/dL) 

Colesterol Total 

VR <200(mg/dL) 

Triglicerídeos 

VR <150(mg/dL) 

Proteína C Reativa 

VR <1,0(mg/dL) 

 

Fenótipos 

 

Mediana (mg/dL) 

±ep 

Mediana (mg/dL) 

±ep 

Mediana (mg/dL) 

±ep 

Mediana (mg/dL) 

± ep 

LV 29 ± 1,746 128 ± 6,180 149,5± 12,72 1,750 ± 0,4939 

DTH+ 37 ± 1,647 158 ± 5,733 78 ± 10,43 0,4 ± 0,1707 

DTH-/Ac- 33 ± 1,164 157 ± 4,625 83,5 ± 9,1 0.7 ± 0,0758 

HLV 33±3,514 145±12,45 73 ± 8,493 0,55±0,1581 
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Figura 6. Níveis séricos de HDL em pacientes com leishmaniose visceral (LV), reação intradérmica 

positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH-) e com história de LV 

(HLV). Valor de referência: <40 mg/dL 
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Os níveis de colesterol total também se encontraram diminuídos quando 

comparamos pacientes do grupo LV com DTH- (128.6 ± 6,18 mg/dL vs. 157,5 ± 

4,625 mg/dL, p=0,0001) ou quando comparamos pacientes LV com DTH+ (128.6 ± 

6,18 mg/dL vs. 158.0 ± 5,733 mg/dL, p=0,0001) (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Níveis séricos de colesterol total em pacientes com leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH-) e com 

história de LV (HLV). Valor de referência: <200 mg/dL 
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Ao contrário, os níveis de triglicerídeos nos pacientes LV foram mais altos que 

em DTH- (149.5 ± 12,72 mg/dL vs. 83,5 ± 91.1 mg/dL, p=0,0004), que em DTH+ 

(149.5 ± 12,72 mg/dL vs. 78 ± 10,43 mg/dL, p=0,0095) e também mais elevados que 

em HLV (149.5 ± 12,72 mg/dL vs. 73 ± 8,493 mg/dL, p=0,0004) (Figura 8).  

 

 

 

Figura 8. Níveis séricos de triglicerídeos em pacientes com leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV). Valor de referência: <150 mg/dL 
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Para proteína C reativa pacientes LV apresentaram níveis elevados 

comparados aos níveis observados em DTH+ (1,75 ± 0,4939 mg/dL vs.0,4 ± 0,1707 

mg/dL p=0,0001), em DTH- (1,75 ± 0,4939 mg/dL vs 0,7± 0,0758 mg/dL, p=0,0001) e 

em HLV (1,75 ± 0,4939 mg/dL vs 0,55± 0,1581 mg/dL, p=0,0032) (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Níveis séricos de proteína C reativa em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV). Valor de referência: <1,0 mg/dL 
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6.3 Expressão gênica 

 
 

Baseado no achado que pacientes com LV apresentaram baixos níveis de 

HDL e colesterol total, hipotetizamos que isto seria devido a alteração em genes 

envolvidos no metabolismo lipídico.  Para examinar esta hipótese nós realizamos 

PCR em tempo real para TNF-a, PPAR-a, PPAR-d e PPAR-?, APOE, LXR-a e LXR-

ß. Quando as medianas foram comparadas entre grupos para cada um dos genes 

estudados, à exceção de TNF-a, a expressão foi sempre menor nos pacientes LV. 

Os dados foram espressos em numero de vezes quando comparamos as medianas 

de cada grupo (Tabela3).  

Tabela 3. Análises de expressão gênica 

 

Fenótipos TNF-a 

Aumento da 
expressão  

(em vezes) 

APOE 

Diminuição 
da 

expressão  

(em vezes) 

LXR-a 

Diminuição 
da 

expressão 

(em vezes)

LXR-ß 

Diminuição 
da 

expressão 

(em vezes)

PPAR-a 

Diminuição 
da 

expressão 

(em vezes)

PPAR-d 

Diminuição 
da 

expressão 

(em vezes)

PPAR-? 

Diminuição 
da 

expressão 

(em vezes) 

LV x 
DTH- 

3,49 6,33  6,14 9,40 21,25 16,26 3,50 

LV x 
DTH+ 

2,63 5,79 ns 10,9 14,49 16,35 3,51 

DTH+x 
DTH- 

ns ns  5,73 ns ns ns ns 

LV x HLV 4,11 4,8 4,3 9,23 27,7 9,16 ns 
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*ns (não significativo)  

 

A expressão do TNF-a foi maior nos pacientes LV que em todos outros 

grupos, conforme já esperado, sendo 3,49 vezes maior do que entre os pacientes 

DTH-, 2,63 vezes maior do que entre os pacientes DTH+ e 4,11 vezes maior do que 

entre os pacientes HLV (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Expressão relativa de TNF em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV).  
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A expressão de APOE nos pacientes do grupo LV foi 6.33 vezes menor 

quando comparada com DTH- e 4,8 vezes menor quando comparada a HLV, e uma 

diminuição de 5,79 em DTH+ foi observada quando comparamos com DTH- (Figura 

11).  

 

 

Figura 11. Expressão relativa de APOE em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV).  
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Para LXR-a a expressão relativa em LV foi 6.14 vezes menor que DTH- e 

uma diminuição de 4,3 vezes foi observada quando comparamos com HLV e entre 

os grupos DTH- e DTH+ observou-se uma diminuição da expressão de LXR-a de 

5,73 vezes em DTH+(Figura 12).  

 

 

Figura 12. Expressão relativa de LXR-a em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV).  
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Os níveis de expressão relativa de LXR-ß para o grupo LV foram 9.40 vezes 

menores que em DTH- e 10.99 vezes menores que o DTH+, quando comparamos 

LV com HLV houve uma diminuição de 9,23 vezes em LV (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Expressão relativa de LXR-ß em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH-) e com 

história de LV (HLV).  

 

 

 



 

58 

 

 

 

Os níveis de expressão de PPAR- a no grupo LV foram menores em 21.25 

vezes quando se compara com DTH- e uma diminuição de 14,49 vezes é observada 

quando comparamos com DTH+, entre LV e HLV a diferença é 27,70 vezes menor 

entre os pacientes com LV (Figura 14).  

 

 

 

Figura 14. Expressão relativa de PPAR-a em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV).  
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Os níveis da expressão de PPAR-d em LV foram menores, em 16.26 vezes 

em relação à DTH- e uma diminuição de 9.16 vezes é observada quando 

comparamos com DTH+ e comparado a HLV, LV apresenta-se com diminuição de 

16,35 vezes(Figura 15).  

 

 

Figura 15. Expressão relativa de PPAR-d em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV).  
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Para PPAR-? os níveis de expressão para o grupo LV foram 3,5 vezes 

menores que em DTH- e 3,51 vezes menores que em DTH+ (Figura16).  

 

 

Figura 16. Expressão relativa de PPAR-? em pacientes com Leishmaniose visceral (LV), reação 

intradérmica positiva ao antígeno de leishmania (DTH+), pacientes do grupo controle (DTH -) e com 

história de LV (HLV).  
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6.4. Análise de correlação entre expressão gênica e dosagens 

bioquímicas 

Encontramos correlações moderadas entre a expressão de alguns genes e as 

dosagens bioquímicas dos pacientes (Tabela 4). Entre a expressão de TNF e os 

níveis séricos de colesterol total observamos uma correlação inversa de ?= -0,4662, 

entre a expressão de APOE e os níveis séricos de HDL a correlação foi de ?= 

0,3549, entre a expressão de TNF e proteína C reativa a correlação foi de ?= 

0,5843, correlações inversas entre triglicerídeos e LXR-a e LXR-ß foram de ?=-

0,4850 e ?=-0,4727 respectivamente. E a expressão de PPAR-γ apresentou 

correlação inversa de ?=-0,3178 e ?=-0,4155 com colesterol total e triglicerídeos 

respectivamente. 

 

Tabela 4. Correlação de Pearson entre expressão gênica e dosagens 

bioquímicas 

Proteínas 
séricas 

? 

APOE 

? 

TNF 

? 

LXR-a 

? 

LXR-ß 

? 

PPAR-a 

? 

PPAR-d 

? 

PPAR-γ 

Colesterol 
Total(g/dL) 0,0065 -0,4662 0,2438 0,0306 -0,1443 -0,1518 -0,3178 

HDL (g/dL) 0,3549 0,2157 0,0745 0,1447 -0,0689 0,0413 -0,0642 

Triglicerídeos  
(g/dL) -0,1114 0,2089 -0,4850 -0,4727 0,0782 -0,0923 -0,4155 

Proteína C-
reativa (mg/dL) -0,0732 0,5843 -0,2517 0,1169 0,2922 0,1095 -0,1081 

 



 

63 

 

 

 

6.5. Genotipagem por RFLP 

O exon 4 do gene APOE contém 244 pares de bases e após a digestão com 

Hha1, a qual cliva no sitio GCG|C, aparecem tamanhos característicos dos 

fragmentos resultantes de clivagem para os alelos e2, e3 e e4. As isoformas diferem 

nas posições 112 e 158. Existe uma cisteína na posição 112 e uma arginina na 

posição 158 no alelo E3. Já nos alelos E2 e E4 cisteína e arginina ocupam 

respectivamente ambas as posições (MAHLEY RW., 1988; MAHLEY RW, 1990).  

Após realização do teste chi-quadrado encontramos as freqüências genotípicas 

dispostas na tabela 5.  

 

Tabela 5: Genótipo versus fenótipo para análise de genotipagem do gene APOE 
 

   Genótipo 

Total    E2E3 E2E4 E3E3 E3E4 E4E4 

fenotipo VL n 5 4 40 13 8 70 

% de VL dentro do 

genótipo 

25,0% 80,0% 33,1% 23,2% 50,0% 32,1% 

DTH+ n 10 1 46 26 6 89 

 % de DTH+ dentro 

do genótipo 

50,0% 20,0% 38,0% 46,4% 37,5% 40,8% 

DTH- n 5 0 35 17 2 59 

% de DTH- dentro 

do genótipo  

25,0% ,0% 28,9% 30,4% 12,5% 27,1% 

Total (n)  20 5 121 56 16 218 

p= 0,172 
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7. Discussão 

Durante a última década, pesquisas genéticas, bioquímicas e de biologia 

celular trouxeram um melhor entendimento a respeito dos mecanismos moleculares 

que envolvem a interação de patógenos intracelulares com seus hospedeiros. A 

biologia celular tem adicionado informações temporais e espaciais importantes que 

concernem estas interações. Formas promastigotas de leishmania são inoculadas 

no hospedeiro mamífero através da picada do inseto sendo em seguida endocitadas 

e infectam células do sistema fagocítico mononuclear se desenvolvendo em 

amastigotas no seu interior. A multiplicação intracelular resulta em lise das células 

infectadas e, uma vez liberados, novas células são infectadas e o parasitismo torna-

se mais intenso acometendo órgãos do sistema retículo -endotelial (ALEXANDER ; 

RUSSELL, 1992; MURRAY et al., 2005). Esta interação entre as amastigotas e as 

células infectadas resulta em uma série de alterações na célula hospedeira, dentre 

elas inibição da produção de ânion superóxido (REMALEY et al., 1985) e 

estimulação de fator estimulador de colônia pelo macrófago em infecção 

experimental (SINGAL; SINGH, 2005). 

Em nosso estudo, o achado que pacientes com LV apresentaram baixos 

níveis de HDL e colesterol total  nos fez ter como hipótese que o efluxo de colesterol 

celular para o HDL extracelular poderia estar sendo alterado em decorrência da 

infecção por Lic. Diversos estudos têm mostrado um importante papel da proteína 

ABCA1 no efluxo do colesterol celular para o HDL, na sua absorção e nos níveis 

séricos de colesterol total. Isso pode ser constatado pela diminuição dos níveis 

séricos de HDL causada pelo efluxo ineficaz do lipídio em camundongos ABCA1 -/- 

(MCNEISH et al., 2000). Foi observado que ABCA1 controla o efluxo do colesterol 

livre do enterócito para o lúmen intestinal, modulando a eficiência da sua absorção 

(REPA et al., 2000b). Em outro estudo foram observadas hipocolesterolemia severa 

e quase completa falta do HDL em conseqüência à deficiência de ABCA1 em 

camundongos ABCA1 -/- além disso, HDL foi uma das lipoproteínas primariamente  

afetadas pelo nocaute. (MCNEISH et al., 2000). 
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A regulação transcricional da expressão dos genes ABCA1 e ABCG1 pelos 

receptores nucleares LXR já foi estudada extensivamente (LANGMANN et al., 1999),  

(KLUCKEN et al., 2000), (VENKATESWARAN et al., 2000), (FU et al., 2001), 

(KENNEDY et al., 2001), isso nos permitiu inferir que a via de controle do efluxo do 

colesterol pela proteína ABCA1 poderia estar sendo afetada durante a infecção por 

Lic em consequencia da baixa expressão de LXRs que observamos neste estudo 

entre os pacientes do grupo LV. Os LXrs são receptores nucleares que tem se 

destacado como importantes reguladores  da homeostase do colesterol em 

mamíferos. LXR-a é prioritariamente expresso no fígado, rins, intestino, tecido 

adiposo. Por outro lado LXR- ß é amplamente expresso. Os LXRs constituem uma 

segunda classe de receptores nucleares ativados por lipídios oxidados e são 

“sensores de colesterol” que regulam a expressão dos genes envolvidos no 

metabolismo lipídico em resposta a ligantes oxi-esteróis específicos (REPA; 

MANGELSDORF, 2000). Ativação de LXR em macrófagos induz a expressão de 

diversos genes envolvidos no metabolismo lipídico e transporte reverso de 

colesterol, incluindo ABCA1, ABCG1 e APOE (Figura 17) (REPA; MANGELSDORF, 

2002). 

Corroborando estes achados, em nosso estudo observamos uma baixa 

expressão de LXR-a e ß nos pacientes do grupo LV. Os baixos níveis de HDL e 

colesterol poderiam estar sendo causados pela ineficiência no efluxo de colesterol 

resultante da baixa ativação de ABCA1 que, é conseqüência da baixa expressão dos 

genes LXR-a e ß.  Já foi demonstrado que a expressão do gene ABCA1 em 

macrófagos humanos é  induzida tanto por PPAR-? quanto por LXR-a 

individualmente ou juntos, sendo que a atuação destes receptores em conjunto 

resultou em maior indução. Isso sugere que PPAR-? também é capaz de induzir a 

expressão do gene ABCA1 pela indução da expressão de LXR-a mostrando uma 

interação positiva entre as vias destes receptores onde PPAR-? induz o efluxo de 

colesterol pelo estimulo indireto da via ABCA1  (WILLY et al., 1995; PEET; 

JANOWSKI; MANGELSDORF, 1998), corroborando nosso resultado de correlação 

inversa entre a expressão deste gene e os níveis séricos de colesterol total (tabela 
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4). PPAR-?  é um membro da superfamília de receptores nucleares que são chaves 

na regulação transcricional envolvida em processos de diferenciação celular e no 

metabolismo lipídico (TONTONOZ; NAGY, 1999), em virtude disto pode-se inferir 

que a inibição das vias de sinalização de LXR resultaria na diminuição da expressão 

de ABCA1 reduzindo assim o efluxo do colesterol e os níveis de HDL tanto 

diretamente, quanto indiretamente através dos PPARs como observado nos 

pacientes com LV sintomáticos.  
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Figura 17. Interrelação entre as moléculas estudadas.  
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TNF é uma citocina pró-inflamatória clássica. Tem múltiplas fontes celulares, 

tanto de linhagem hematopoiética quanto não hematopoiética além de ser uma 

característica chave da imunidade inata a vários patógenos (CERAMI, 1993; 

SEDGWICK et al., 2000). TNF-a está envolvido com alterações lipídicas observadas 

em pacientes portadores de HIV tais como diminuição de HDL e colesterol com 

aumento de triglicerídeos (ERIC LEDRU, 2000). TNF-a exerce uma gama de 

funções durante o curso de infecção da malária. Altos níveis desta citocina já foram 

detectados em soro de pacientes infectados e apresentaram correlação com a 

gravidade da doença e morte dos pacientes (SCUDERI et al., 1986; GRAU et al., 

1989), além de contribuir com o rompimento da barreira hemato-encefálica em 

malária cerebral (DESCAMPS; CECCHELLI; TORPIER, 1997).  Bem como com o 

desenvolvimento desta forma da doença (JENNINGS et al., 1997; MEDANA; HUNT; 

CHAUDHRI, 1997). Durante infecção pelo parasita intracellular Toxoplasma gondii 

TNF exerce papel protetor. Em modelo experimental camundongos com infecção 

crônica mostraram reativação após tratamento com anticorpos anti-TNF 

(GAZZINELLI, 1993) e o lócus do TNF parece determinar resistência a infecção 

(FREUND et al., 1992).  

TNF tem uma variedade de funções em LV experimental. Algumas beneficiam 

a resistência do hospedeiro, enquanto outras medeiam o desenvolvimento da 

doença. TNF-α é uma citocina pró-inflamatória que pode gerar tanto conseqüências 

protetoras quanto patológicas para o hospedeiro. Atua em sinergia com IFN-γ  

ativando macrófagos (THEODOS et al., 1991) e promove resolução da doença em 

modelo murino de infecção por L. donovani (TUMANG et al., 1994) ao mesmo tempo 

TNF-α exerce um papel no desenvolvimento de caquexia, uma característica 

proeminente de LV progressiva (PEARSON et al., 1990). Sabe-se também que TNF-

a, encontra-se em níveis elevados no soro de pacientes com LV e decaem após 

tratamento (ZWINGENBERGER et al., 1991; BARRAL-NETTO et al., 1991; DE 

MEDEIROS; CASTELO; SALOMAO, 1998). Em nosso trabalho observamos níveis 

baixos de expressão de LXRs concomitantes com elevados níveis de TNF-a em 

pacientes com LV e entre a expressão de TNF e os níveis séricos de colesterol total 

observamos uma correlação inversa. Sabe-se que TNF-α exerce um papel 
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importante no metabolismo lipídico. Esta citocina é capaz de reduzir os níveis 

séricos de colesterol total e HDL (SPRIGGS et al., 1988) bem como de promover 

aumento plasmático de triglicerídeos em camundongos (MEMON et al., 1993; 

FEINGOLD et al., 1994). Além disso, ambos TNF e IL-1 são capazes de diminuir a 

expressão de RXRa, PPARa, PPAR? e LXRa in vitro além de reduzir os níveis de 

proteínas reguladas por estes genes (KIM et al., 2007). Outros estudos também 

mostram que a expressão de TNF-a em resposta ao LPS está aumentada em 

camundongos LXR-a–/– LXR-ß–/– comparados com controles  (JOSEPH et al., 

2003), isso mostra uma possível relação de feedback entre de LXRs e TNF- a. Em 

conjunto estes dados corroboram nossos achados mostrando o importante papel do 

TNF-a no metabolismo lipídico dos pacientes estudados.   

Sabemos que APOE em macrófagos representa outro importante regulador 

do balanço do colesterol celular através de mecanismos intracelulares distintos 

daqueles utilizados em resposta à adição extracelular de APOE (LIN; DUAN; 

MAZZONE, 1999). APOE é importante para o metabolismo do colesterol atuando 

como constituinte de superfície em lipoproteínas plasmáticas e ligante do receptor 

de LDL, APOE é mediadora da captação hepática de quilomicrons remanescentes, 

lipoproteína de baixa densidade (VLDL) e HDL sendo que na sua ausência ocorre 

acúmulo de lipoproteínas e lipoproteínas remanescentes (PLUMP et al., 1992a; 

ZHANG et al., 1992b). Sabemos também que o gene APOE é alvo direto do LXR-a e  

LXR-ß em macrófagos. Já se observou uma inabilidade do LXR em ativar a 

expressão de APOE em outros tipos de células que não macrófagos e adipócitos,  

isto sugere fortemente uma expressão tecido especifica de APOE embora o controle 

deste mecanismo ainda permaneça indefinido (LAFFITTE et al., 2001). Em nosso 

trabalho encontramos altos níveis de triglicerídeos nos pacientes do grupo LV. Esta 

elevação poderia estar sendo influenciada pela baixa expressão do gene APOE, 

corroborando dados que mostram que em camundongos APOE -/- os níveis de 

triglicerídeos também se apresentam moderadamente elevados (JOSEPH et al., 

2002b). Desta forma a correlação inversa observada entre a expressão de LXRs e 

os níveis séricos de triglicerídeos poderia ter suas bases no controle que estes 

genes exercem sobre APOE. E, sabendo da interação entre LXRs e APOE, 
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podemos também sugerir que a baixa expressão de APOE poderia estar 

influenciando os níveis de HDL e colesterol total de forma indireta através das vias 

controladas por LXRs e PPARs. Uma vez que observamos correlação entre os 

níveis de expressão de APOE e HDL. Sugerimos também que isto não é 

influenciado pela isoforma de APOE envolvida, visto que não encontramos 

correlação significativa entre genótipo e fenótipo dos nossos pacientes. Estes dados 

corroboram estudo em que onde foi visto que a  habilidade de APOE em influenciar 

o efluxo do colesterol não difere entre suas isoformas (HARA et al., 2006).   

Um problema importante que concerne doenças infecciosas é a latência. No 

caso de um vírus, ela está relacionada à inatividade de replicação e manutenção do 

genoma viral, mas no caso de outros muitos parasitas que tem metabolismo próprio, 

a latência constitui um estado de baixa atividade metabólica que está intimamente 

relacionada ao metabolismo lipídico e carbônico. Estudos de lipidômica podem 

ajudar a identificar alvos terapêuticos importantes em vias metabólicas de lipídios.  

Estas vias podem ser moduladas durante diversas infecções intracelulares, nas 

quais o microorganismo induz alterações no metabolismo lipídico do hospedeiro 

para algum benefício próprio. Sabe-se, por exemplo, que Salmonella enterica 

modula o metabolismo de fosfoinositídeo para facilitar a entrada em células 

hospedeiras (ZHOU et al., 2001). Observações morfológicas de membranas 

endossômicas de macrófagos ligaram o metabolismo lipídico à atividade funcional 

de Mycobacterium tuberculosis de modo que há atenuação da maturação 

fagossômica com benefício do parasita (NGUYEN; PIETERS, 2005).   A respeito do 

parasita intracelular Toxoplasma gondii sabe-se que há desvio de lipídios do 

hospedeiro pelo parasita, que por sua vez é capaz de metabolizá-los (CHARRON; 

SIBLEY, 2002). Uma característica comum aos parasitas intracelulares revolve seus 

ciclos de vida em diferentes órgãos do hospedeiro. Logo, é possível que vários 

passos da replicação do parasita dependam, pelo menos em parte, de diferenças 

nos níveis de lipídios entre órgãos ou até mesmo dentro da célula. Estudos de 

Biologia Celular de parasitas tem aberto muitas portas para a elucidação de 

interações lipídicas entre os parasitas e seus hospedeiros. Estas interações são 
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muito complexas, dinâmicas e envolvem múltiplos mecanismos em diferentes 

estágios do ciclo replicativo. Durante interações Lic –hospedeiro o metabolismo de 

lipídios pode ser modulado a favor do parasita de modo que Lic prolonga o tempo de 

fusão fagolisossômica (RODRIGUEZ ; GAUR ; WILSON, 2006); afeta a 

apresentação de antígenos através da perturbação da estabilidade dos lipid rafts, 

possivelmente em conseqüência do aumento da fluidez da membrana 

(CHAKRABORTY et al., 2005) e degrada esfingomielina do hospedeiro para 

promover sua proliferação (ZHANG et al., 2009). Além disso foi observado que em 

pacientes com LV sintomático a capacidade de ativação celular frente a estímulo por 

antígeno solúvel de leishmania (SLA) foi menor quando comparada com indivíduos 

curados com menos de 1 ano e curados com mais de 10 anos (Rodrigues-Neto et 

al., dados não publicados), isto poderia ser explicado pela diminuição da eficiência 

da apresentação de antígenos observada por Chakraborty e colaboradores em 

2005. Estes estudos em conjunto com nosso trabalho, mostram que Lic modula a 

expressão de genes do metabolismo de lipídios para algum benefício próprio 

garantindo sua sobrevivência e proliferação dentro da célula hospedeira. Estudos 

posteriores são necessários para a elucidação dos mecanismos exatos dos quais o 

parasita lança mão na alteração do metabolismo lipídico da célula hospedeira. 

Nossos achados sugerem que a cronicidade da infecção por Leishmania resulta 

em uma modulação do metabolismo de lipídios, com diminuição dos níveis séricos 

de HDL e colesterol total, e que parece não ser dependente da isoforma de APOE 

envolvida. Isso pode facilitar a sobrevivência da leishmania devido à deficiência na 

apresentação de antígenos pelos macrófagos para células T que é resultante da 

redução de colesterol disponível sendo esta modulação possívelmente causada pela 

ação aterogênica do TNF ou pela ação do próprio parasita por mecanismos que 

ainda precisam ser elucidados.  
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