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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença endêmica em muitos países,
incluindo o Brasil. O protozoário Leishmania infantum é o agente etiológico da
LV, sendo transmitido pela picada das fêmeas dos flebotomíneos, durante o
repasto sanguíneo. A maioria dos indivíduos quando expostos ao parasita não
desenvolvem a doença, pois apresentam um predomínio da resposta celular
Th1. Aqueles que desenvolvem doença, apresentam sinais como febre, perda de
peso, hepatoesplenomegalia e um comprometimento da resposta imune celular,
específica a antígenos de Leishmania. Nós avaliamos se essa anergia,
observada durante a doença ativa, poderia estar associada com alterações nas
moléculas coestimulatórias de linfócitos T ou em seus ligantes em monócitos
CD14+. Há aumento na porcentagem de CTLA-4 em linfócitos T CD4+ (p=0,001)
e ICOS em linfócitos T CD4+ e CD8+ (p=0,002 para CD4+ e p=0,003 para
CD8+) após estímulo por antígeno solúvel de Leishmania (SLA) na LV
sintomática, e que há maior porcentagem dessas moléculas ex vivo, quando
comparados indivíduos sintomáticos aos recuperados (p=0,04 para CTLA-4 em
CD4+, e p=0,001 para ICOS em CD4+ e p=0,026 para CD8+). Além disso,
encontramos uma maior expressão dos genes CTLA-4, OX-40 e ICOS, durante
a LV ativa. As moléculas CD40, CD80, CD86, HLA-DR e ICOSL, não sofrem
alteração durante a doença. Há produção de IFN-γ por células de sangue
periférico, após estímulo por SLA, em indivíduos sintomáticos; no entanto, há
diminuição na razão entre IFN-γ/IL-10, com aumento desta após a cura. A
observação do comprometimento de algumas vias de moléculas coestimulatórias
poderia diminuir a capacidade microbicida dos fagócitos, durante a leishmaniose
visceral sintomática, podendo facilitar a sobrevivência e a proliferação do
parasita.
Palavras-chave: Resposta imune. Moléculas coestimulatórias.
Leishmaniose visceral.

ABSTRACT

Visceral leishmaniasis (VL) is endemic in many countries, including Brazil. The
protozoan Leishmania infantum, is the etiological agent of VL, and is transmitted
by the bite of female sandflies during the blood meal. The majority of subjects
when exposed to the parasite do not develop the disease, because of
development of Th1 cellular responses. Those who have develop signs of VL
such as fever, weight loss, hepatosplenomegaly, have impairment of the cellular
immune response, specific to the Leishmania antigens. We evaluated whether
the specififc anergy during symptomatic VL, may be associated with changes in T
cells costimulatory molecules or their ligands in CD14+ monocytes. There is an
increase in CTLA-4 porcentage on CD4+ T lymphocytes (p=0.001) and ICOS on
CD4+ and CD8+ T cells (p=0.002 to CD4+ and p=0.003 to CD8+), after
stimulation by soluble Leishmania antigen (SLA) during active visceral
leishmaniasis, and that there is a higher percentage of these molecules ex vivo,
when comparing symptomatic to recovered individuals (p=0.04 to CTLA-4 in
CD4+, and p=0.001 to ICOS in CD4+ and p=0.026 to CD8+). Moreover, we
found a high gene expression of CTLA-4, OX-40 and ICOS during active VL.
CD40, CD80, CD86, HLA-DR and ICOSL molecules do not suffer changes during
disease. There is IFN-γ production by the peripheral blood cells, after SLA
stimulation, by peripheral blood cells in symptomatic subjects; however, there is a
decrease of the ratio IFN-γ/IL-10, which is reversed after clinical recovery. The
impairment of some costimulatory molecules pathways during symptomatic VL
could inhibit the ability of phagocytes to kill Leishmania and could facilitate their
survival and the proliferation inside macrophages.
Keywords: immune
leishmaniasis.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A LEISHMANIOSE VISCERAL
1.1.1 Epidemiologia
As leishmanioses podem ser causadas por mais de 20 espécies de
protozoários parasitas do gênero Leishmania, sendo transmitidas pela picada do
mosquito flebotomíneo. Apresentam uma ampla distribuição mundial, sendo
encontrados casos em várias regiões do mundo, como na Bacia do
Mediterrâneo, Sudeste da Ásia, África Oriental e Américas. Um total de 98
países e 3 territórios reportam transmissão endêmica das leishmanioses (ALVAR
et al., 2012). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (WHO), estimase que surjam 1,3 milhão de novos casos anualmente, com 20.000 – 30.000
mortes

anuais

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/).

Das

principais formas das leishmanioses, a leishmaniose visceral (LV) é a mais séria,
sendo fatal em até 10% dos casos, mesmo com tratamento específico.
Epidemias de leishmaniose visceral, levando a milhares de mortes, foram
registradas na Índia e Sudão no passado (MAGILL, 1995).
A leishmaniose visceral classicamente pode ser causada por duas
espécies de protozoários do gênero Leishmania: L. donovani e L. infantum. A
incidência mundial da LV é estimada em 350.000 novos casos anualmente e
mais de 20.000 mortes anuais (http://www.who.int/leishmaniasis/en/, Acessado
em 2014), sendo 90% dos novos casos registrados em seis países: Índia,
Etiópia,

Bangladesh,

Sudão,

Sudão

do

Sul

e

Brasil

(Figura

1)

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/, Acessado em 2014).
No Brasil, a LV é uma doença endêmica com registro de surtos frequentes
em várias localidades. A doença era mais comumente encontrada em áreas
rurais do nordeste do país, mas a partir da década de 1980, a migração da
população residente nestas áreas para a periferia das cidades resultou numa
periurbanização. Cidades como Teresina (PI), Salvador (BA), São Luís (MA),
Fortaleza (CE), Natal (RN), Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Santarém (PA),
Corumbá (MS), Campo Grande (MS), Palmas (TO) e Araçatuba (SP) registraram
surtos tanto da doença em humanos quanto em caninos (COSTA; PEREIRA;
ARAUJO, 1990; CUNHA et al., 1995; JERONIMO et al., 1994, 2004; MARZOCHI
et al., 2009; WERNECK et al., 2002). A LV está distribuída em 19 estados da
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federação,

atingindo

quatro

das

5

regiões

brasileiras

(http://portalsaude.saude.gov.br, Acessado em 2014).
A

maior

incidência

da

LV

encontrava-se

no

nordeste

com

aproximadamente 70% do total de casos registrados na década de 80, seguido
pela região Sudeste, a região Norte, e, finalmente, a região Centro-Oeste. Na
última década, foi registrado no Brasil, em média, cerca de 3.500 casos por ano.
O coeficiente de incidência da doença alcançou 18,1 casos/100.000 habitantes,
em algumas localidades do estado do Tocantins. A partir da década de 90 houve
aumento dos casos de LV nas demais regiões, sendo que no ano de 2013 o
número de casos de LV no nordeste caiu para 53,6% do total de casos
registrados no Brasil. As taxas de letalidade, de acordo com os registros oficiais,
variam de 5 a 12% em alguns locais (http://portalsaude.saude.gov.br, Acessado
em 2014).
No Rio Grande do Norte, onde este trabalho foi realizado, no período de
2010 a 2013, foram registrados 311 casos de LV, o que corresponde a 4,75%
dos casos registrados na região nordeste e 2,26% no país. A taxa de letalidade
média, por 100.000 mil habitantes, neste período, foi de 5,4%. A maior taxa de
letalidade foi registrada em 2012 (8,4%), o que representou um aumento de
duas

vezes

quando

comparado

ao

ano

(http://portalsaude.saude.gov.br/, Acessado em 2014).

de

2011

(4,1%).
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Figura
1: Distribuição da
leishmaniose
visceral (LV) no mundo.
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Leishmaniasis_VL_2013.png

Adaptado

1.1.2 Formas Clínicas das leishmanioses
As leishmanioses podem se apresentar sob formas clínicas diversas, tais
como: a leishmaniose cutânea, leishmaniose cutânea disseminada, leishmaniose
mucosa e a leishmaniose visceral. A leishmaniose cutânea humana ocorre em
muitas regiões tropicais e subtropicais sendo causada por espécies de
Leishmania do subgênero Leishmania (Leishmania (Leishmania) major na África
e Ásia, e Leishmania (Leishmania) mexicana na América Central e América do
Sul) e por muitas espécies do subgênero Viannia, restritas à América Latina
(Leishmania (Viannia) brasiliensis). Acredita-se que qualquer parasita causador
da leishmaniose cutânea pode visceralizar, no entanto, formas clínicas
visceralizantes são raras. Os subgêneros Leishmania (Leishmania (Leishmania)
donovani e Leishmania (Leishmania) infantum), normalmente, são responsáveis
pela maioria dos casos de leishmaniose visceral ao redor do mundo (LAINSON;
SHAW; SILVEIRA, 1987).
Na América, a LV é causada por Leishmania (Leishmania) infantum,
complexo L. donovani (PERUHYPE-MAGALHAES et al., 2005; READY, 2014). A
infecção por Leishmania infantum (L. infantum) pode resultar em infecção
assintomática, com desenvolvimento da resposta de hipersensibilidade tardia
(DTH) específica a antígenos de Leishmania, ou pode evoluir progressivamente
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à leishmaniose visceral, que é potencialmente fatal se não for tratada (LUKES et
al., 2007). A leishmaniose visceral é a forma mais grave das leishmanioses,
seguindo a doença um curso crônico e insidioso (NEUBER, 2008). Mesmo em
áreas endêmicas onde o tratamento é disponível, a taxa de mortalidade por LV é
de aproximadamente 10% (JERONIMO et al., 2000; PEARSON; SOUSA, 1996).
No entanto, 80-90% das infecções humanas são sub-clínicas ou assintomáticas,
normalmente identificadas pelo desenvolvimento de imunidade mediada por
células (DTH+); presença de anticorpo anti-Leishmania; proliferação linfocítica e
produção de IFN-gama pelas células T em resposta a antígeno de Leishmania
(BADARO et al., 1986a, 1986b; CARVALHO et al., 1992; HO et al., 1982;
SACKS et al., 1987), que são marcadores imunológicos de controle da infecção.
Nos últimos anos, tem sido dada notória atenção aos casos de co-infecção com
LV, especialmente nos casos de HIV (DAHER et al., 2009; NEUBER, 2008).
O período de incubação da LV é variável, 2-14 meses (EVANS et al.,
1992), e os sintomas clínicos normalmente observados nos pacientes com LV
são perda de apetite, diarreia, emagrecimento, fraqueza, e febre prolongada. A
linfoadenopatia e hepatoesplenomegalia podem ser observadas após semanas
de evolução. Devido ao envolvimento do sistema hematopoiético na medula
óssea, os pacientes têm anemia, leucopenia, trombocitopenia, que podem levar
a complicações tais como um aumento da susceptibilidade à infecção por
diversos microrganismos oportunistas e uma tendência a sangramento
(ANDRADE; CARVALHO; ROCHA, 1990; NEUBER, 2008). Pacientes com
leishmaniose visceral frequentemente apresentam hipergamaglobulinemia, com
inversão

albumina/globulina,

podendo

ter

imunocomplexos

circulantes

(GONTIJO, 2004; NEUBER, 2008).
1.1.3 Ciclo Biológico da Leishmania
A Leishmania é transmitida através da picada de fêmeas hematófagas do
mosquito transmissor do gênero Phlebotomus, no Velho Mundo, e Lutzomyia, no
Novo Mundo (TANNER, 1996). Dependendo das características da transmissão,
dois tipos de LV tem sido descritas: a forma zoonótica, causada principalmente
por L. infantum, tendo os cães como principal reservatório (ocorrendo na Bacia
do Mediterrâneo, China, Oriente Médio e América do Sul) e a forma
antroponótica, com transmissão de humano para humano, sem um reservatório
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animal, causada principalmente por L. donovani (ocorrendo na África Oriental,
Bangladesh, Índia e Nepal) (LUKES et al., 2007; LYSENKO, 1971; READY,
2014).
A Leishmania é um parasita dimórfico, com os dois estágios bem
definidos: a promastigota e a amastigota. A promastigota é encontrada no
intestino do vetor artrópode e corresponde à forma flagelada móvel e
extracelular, já a amastigota corresponde à forma não flagelada e intracelular,
que se desenvolve no hospedeiro mamífero. Somente as fêmeas dos
flebotomíneos transmitem Leishmania e estas são infectadas durante o repasto
sanguíneo, realizado em animais vertebrados (CHAPPUIS et al., 2007). No
inseto, a forma amastigota sofre inúmeras transformações estruturais passando
do intestino posterior, em direção a probóscida, onde se transforma na forma
promastigota metacíclica infectante em cerca de 24-48 horas (KAMHAWI, 2006).
Apesar de permanecer infectado por toda a vida (poucas semanas), o inseto
pode transmitir a infecção somente para um pequeno número de indivíduos. O
flebotomíneo transmite a Leishmania durante o repasto sanguíneo seguinte,
para a mesma ou outra espécie, podendo utilizar além de humanos, numerosos
roedores e espécies de caninos como reservatórios. Existem mais de 800
espécies de flebotomíneos, dentre as quais cerca de 98, são vetores suspeitos
ou comprovados de transmitir parasitas de animal para animal, animal para
homem e de homem para homem (MAROLI et al., 2013).
Após a inoculação das formas promastigotas metacíclicas através da pele
(NEUBER, 2008), os parasitas são internalizados pelas células dendríticas e
macrófagos localizados na derme e após cerca de 12-24 horas transformam-se
na forma amastigota aflagelar. No interior dos fagócitos, a Leishmania consegue
proliferar dentro dos fagossomos bloqueando a liberação de uma série de
enzimas que impediriam sua sobrevivência (SHARMA; SINGH, 2008). Após a
multiplicação, as amastigotas são liberadas das células infectadas invadindo
outras (CHAPPUIS et al., 2007; SHARMA; SINGH, 2008) (Figura 2).
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Figura 2: Ciclo de vida da Leishmania infantum, mostrando a interação do parasita com o
hospedeiro. Adaptado http://www.cdc.gov/dpdx/leishmaniasis/

Os parasitas disseminam-se através dos sistemas vascular e linfático e
infectam outros monócitos e macrófagos (CHAPPUIS et al., 2007). Dependendo
da susceptibilidade e do estado imunológico do hospedeiro, a infecção pode
apresentar-se de forma crônica e continuar por meses a anos sem apresentar
sinais nem sintomas.
A persistência da Leishmania após a cura clínica foi documentada na
leishmaniose cutânea, em modelos experimentais, mostrando a persistência do
parasita em focos na pele. Embora a persistência do parasita apresente um risco
substancial de reativação da doença em hospedeiros imunocomprometidos, a
partir de uma perspectiva de co-evolução, os benefícios para o hospedeiro são
igualmente evidentes: a imunidade forte e de longa duração contra a reinfecção
é mantida, como evidenciado pelo reduzido nível de resistência adquirida
quando a completa eliminação do parasita/antígenos é alcançada (BELKAID et
al., 2002; SCOTT et al., 2004; UZONNA et al., 2001).
1.1.4 Diagnóstico
Para o controle da LV o diagnóstico precoce e o tratamento são
fundamentais, entretanto devido à falta de especificidade dos sinais clínicos da
LV, a infecção deve ser confirmada pela presença do parasita ou pela detecção
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de anticorpos produzidos contra eles (MORENO et al., 2009; PEARSON RD,
2000). O diagnóstico clínico algumas vezes é inconclusivo, pois a doença no
homem pode apresentar sinais e sintomas que são comuns a outras doenças
presentes nas áreas endêmicas para LV, como, por exemplo, doença de
Chagas, malária, esquistossomose e tuberculose.
O diagnóstico considerado padrão ouro pela Organização Mundial de
Saúde é a pesquisa de formas amastigotas no aspirado de medula óssea
(DAVIES et al., 2003), ou na punção aspirativa do fígado, baço e linfonodos, no
entanto, tais procedimentos são altamente invasivos e requerem a presença de
profissionais capacitados para a execução dos mesmos (SUNDAR; RAI, 2002).
Dentre estes, o que apresenta maior sensibilidade é a punção do baço (98%)
(GONTIJO, 2004). No entanto, esse último não é recomendado no Brasil por
incorrer em maior risco de complicações, principalmente sangramentos.
Outros exames complementares, considerados inespecíficos, também
são utilizados para o diagnóstico da LV, tais como, hemograma, transaminases e
proteinograma, que ajudam na elucidação do quadro clínico. Além destes,
diferentes técnicas podem ser utilizadas para o diagnóstico, muitas delas se
baseiam na capacidade da Leishmania induzir uma forte resposta de células B
durante a doença, provocando hipergamaglobulinemia (BADARO et al., 1986a),
para detectar anticorpos específicos contra o parasita. Muitos avanços têm
ocorrido nos últimos anos com o intuito de melhoria no diagnóstico da LV, mas a
despeito do grande número de testes disponíveis, nenhum apresenta 100% de
sensibilidade e especificidade (GONTIJO, 2004).
Os testes sorológicos são os métodos indiretos de diagnóstico da LV mais
amplamente utilizados (BARRETT; CROFT, 2012). Os principais são o ensaio
imunoenzimático (ELISA), o teste de aglutinação direta (DAT) e a reação de
imunofluorescência indireta (RIFI) (GONTIJO, 2004; NEUBER, 2008). Além
destes, recentemente os testes imunocromatográficos (testes rápidos), utilizando
antígenos rK-39, utilizado para identificação de pacientes com infecção aguda
por LV, provaram ter uma boa sensibilidade e especificidade, e por isso foram
bem aceitos nos centros de saúde (BARRETT; CROFT, 2012). Apesar disso,
eles apresentam limitações como por exemplo não poder diferenciar uma
infecção passada de uma presente (KUMAR; NYLEN, 2012).
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Os testes imunológicos, de uma forma geral, apresentam limitações pois
podem permanecer positivos durante longo tempo após o tratamento, não
permitindo avaliação do efeito da terapia, e podem apresentar reações cruzadas
com outras doenças (BARRETT; CROFT, 2012). Não há um teste imune padrão
ouro para diagnóstico da infecção por L. infantum. O antígeno recombinante rK39, específico para as espécies do complexo L. donovani, foi testado em
diversas regiões do mundo (BRAZ et al., 2002; BURNS et al., 1993; QU et al.,
1994). Este antígeno, quando empregado no ELISA, mostrou 100% de
especificidade e 98% de sensibilidade (BURNS et al., 1993). A técnica de ELISA
com antígenos solúveis de Leishmania (SLA) apresenta elevada sensibilidade;
devido a sua menor especificidade, o teste com SLA pode apresentar reação
cruzada com infecções causadas por outros tripanossomatídeos, fornecendo
reações falso-positivas.
O teste de hipersensibilidade tardia (DTH) é amplamente utilizado como
uma ferramenta epidemiológica para caracterizar populações em áreas
endêmicas para a leishmaniose (ALI; ASHFORD, 1993a, 1993b; BETTINI et al.,
1983; DAVIES et al., 1995; DYE; WILLIAMS, 1993; EL-SAFI et al., 2004;
GRAMICCIA et al., 1990). Ele foi introduzido em 1926, por Montenegro, como
uma ferramenta diagnóstica para a leishmaniose cutânea e mucocutânea
(MONTENEGRO J, 1926), e foi primeiramente usado em áreas endêmicas para
a leishmaniose visceral no Quênia (MANSON-BAHR; HEISCH; GARNHAM,
1959). Um DTH positivo indica exposição à Leishmania e acredita-se refletir uma
resposta imune mediada por células duradoura. Resposta positiva tem sido
documentada, por mais de 20 anos, após a exposição ao parasita
(PAMPIGLIONE et al., 1975). O DTH é normalmente negativo em pacientes com
doença ativa (Calazar) e torna-se positivo alguns meses ou bem depois da
resolução dos sintomas em uma proporção de pacientes (ZIJLSTRA; ELHASSAN, 2001). Durante a doença ativa, os anticorpos anti-Leishmania são
elevados (PEARSON; SOUSA, 1996), e é observada uma relação inversa entre
a resposta DTH e a presença de anticorpos anti-Leishmania (MILES et al.,
2005).
Recentemente, formas alternativas de diagnóstico foram avaliadas, como
por exemplo, a Reação de Polimerase em Cadeia (PCR), um método mais
sensível que o exame direto, permitindo um diagnóstico mais acurado usando
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amostras de sangue ao invés de aspirados de medula óssea (SRIVASTAVA et
al., 2013). Outros testes como os que utilizam a detecção de antígenos
carboidratos em pacientes com LV, mostraram boa especificidade, mas uma
sensibilidade não muito boa, necessitando de mais aprimoramento (CHAPPUIS
et al., 2007).
1.1.5 Tratamento
O tratamento indicado para a leishmaniose visceral varia de região para
região (THORNTON et al., 2010). Em muitas localidades, o tratamento continua
sendo realizado com antimoniais pentavalentes: antimoniato de N-metil
glucamina - Glucantime® e estibogluconato de sódio - Pentostan®. O antimonial
continua sendo a escolha para o tratamento da leishmaniose visceral no Brasil
(SANTOS et al., 2002). Os esquemas terapêuticos consistem de 20 mg/kg/dia
durante 20-28 dias consecutivos. O antimonial é uma droga tóxica para o
organismo tendo efeito hepatotóxico, cardiotóxico e nefrotóxico (BARRETT;
CROFT, 2012), e apresenta alguns efeitos colaterais, entre eles, arritmia e
pancreatite aguda. Apesar da ampla utilização do Glucantime® como droga de
escolha para LV, em alguns locais tem sido demonstrado resistência à droga,
como na população da Índia, que apresenta elevadas taxas, desta forma
necessitando da utilização de outras drogas (SUNDAR, 2001). Já no Brasil, a
resistência ao Glucantime® apresenta níveis muito baixos.
Como tratamentos alternativos no Brasil, são utilizadas a anfotericina B e
suas formulações lipídicas (anfotericina B - lipossomal e anfotericina B dispersão coloidal), as pentamidinas (sulfato e mesilato) e os imunomoduladores
(interferon gama e GM-CSF) (GONTIJO, 2004).
A anfotericina B é a droga leishmanicida mais potente disponível
comercialmente, atuando nas formas promastigotas e amastigotas, tanto in vitro
quanto in vivo. A experiência clínica acumulada com seu uso no tratamento da
LV vem aumentando ao longo dos últimos anos. Tem sido demonstrado que
doses menores do medicamento podem ser utilizadas sem prejuízo da eficácia
com consequente diminuição de sua toxicidade (CARVALHO, 2000).
No Brasil, a anfotericina B é indicada como droga de escolha em alguns
casos especiais como, em pacientes com sinais de gravidade – idade inferior a 6
meses ou superior a 50 anos, desnutrição grave, co-infeccção com HIV,
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transplantados renais e comorbidade, ou manifestações clínicas como: icterícia,
fenômenos hemorrágicos (exceto epistaxe), edema generalizado, sinais de
toxemia

(letargia,

má

perfusão,

cianose,

taquicardia

ou

bradicardia,

hipoventilação ou hiperventilação e instabilidade hemodinâmica).
Em alguns países como é o caso de Índia e Sudão, devido à resistência
ao antimonial pentavalente (AGRAWAL; RAI; SUNDAR, 2005), outras drogas
são utilizadas como a miltefosina (uma droga desenvolvida como um agente
antitumoral) que apresenta boa resposta ao tratamento da LV. A miltefosina, a
primeira droga de uso oral, foi demonstrada apresentar boa tolerância, apesar de
ser potencialmente teratogênica, o que limita a sua utilização por grávidas e
nutrizes (PRASAD et al., 2004), seu uso requer alguns cuidados pelas mulheres
em idade reprodutiva que precisam tomar contraceptivos por até 3 meses após o
tratamento devido a elevada meia-vida da droga. No entanto, já foi descrito
resistência a essa droga (LUQUE-ORTEGA et al., 2012; RAI et al., 2013). Além
disso, o longo tratamento, por volta de 28 dias, pode levar a uma baixa adesão e
recidivas da doença. Outra droga que tem sido efetivamente utilizada em
algumas regiões do mundo é a paromomicina (aminosidina), em uma dose de
11-20 mg/kg por dia, durante 28 dias (MONGE-MAILLO; LOPEZ-VELEZ, 2013).
Novos esquemas terapêuticos têm sido avaliados, com uma combinação
de drogas, que visam reduzir o tempo de terapia, a toxicidade e a resistência dos
pacientes. Combinações de medicamentos ainda não estão disponíveis para LV,
embora a co-administração (seja concomitante ou sequencial) de três drogas
leishmanicidas

disponíveis

já

tenha

sido

testada,

seguindo

estudos

experimentais e pré-clínicos na Índia (SUNDAR et al., 2011). Nos últimos anos,
vários compostos novos vem sendo testados para melhor o tratamento da LV,
visando direcionar a entrega da droga e assim reduzir os efeitos colaterais
(KHADEM; UZONNA, 2014).
1.2 RESPOSTA IMUNE À LEISHMANIA INFANTUM
A resposta imune protetora contra a infecção por Leishmania é mediada
pela imunidade celular. A resposta Th1 correlaciona-se com a resistência,
enquanto a Th2 é associada com a susceptibilidade à infecção (SRIVASTAVA et
al., 2012). A resposta imune à Leishmania pode ser avaliada com uso de
modelos experimentais animais que podem representar a melhor forma de
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análise da infecção (FALEIRO et al., 2014; MCFARLANE et al., 2008). Nesses
modelos experimentais, a resposta imune protetora observada no fígado inclui a
formação de granulomas, que contribui para a eliminação dos parasitas. É
observado que citocinas, tais como interferon gama (IFN-γ), interleucina 12 (IL12) e baixos níveis de fator de necrose tumoral (TNF) contribuem para o controle
do parasita nos granulomas (BACELLAR et al., 1996; ENGWERDA et al., 2004).
Já no baço, a infecção ativa é associada com excesso de TNF e observa-se que
a formação de granulomas é nitidamente diminuída ou ausente. Outra citocina
de grande importância é a interleucina 10 (IL-10) que tem um papel central na
susceptibilidade à infecção por Leishmania, tanto no fígado quanto no baço
(MURPHY et al., 2001; MURRAY et al., 2002).
A IL-10 foi considerada durante muito tempo uma citocina do perfil Th2,
mostrando implicação em um grande número de patologias (ANURADHA et al.,
2014; HUANG et al., 2014; KUMAR et al., 2013). Hoje, ela não é mais
considerada uma citocina exclusivamente Th2, apresentando um papel
importante da modulação da resposta imune tanto Th1 como Th2. Tem sido
sugerido que ela é induzida por altos níveis de TNF-α (ATO et al., 2002), tendo
papel importante em controlar o dano tecidual induzido por TNF-α, ao mesmo
tempo, ela promove a persistência parasitária por inibir a ativação de
macrófagos (BELKAID et al., 2001). IL-10 é uma citocina regulatória, que
presume-se, seja induzida como parte de uma rede homeostática para proteger
os tecidos de danos colaterais causados por uma excessiva inflamação
(KUMAR; NYLEN, 2012).
A leishmaniose visceral foi classicamente associada a um predomínio da
resposta Th2 e expansão preferencial desta. Embora a LV tenha sido associada
com uma resposta imune tipo Th2, com elevação de citocinas como IL-4 e IL-13
(NYLEN; SACKS, 2007; SUNDAR et al., 1997), muitos estudos sugerem que
não está clara esta inclinação para o perfil Th2 na LV humana, ou seja, não há a
nítida dicotomia observada em modelos murinos (KHADEM; UZONNA, 2014).
Tipicamente, a LV é associada com um aumento na produção de múltiplas
citocinas e quimiocinas tais como IL-10, IL-4, IFN-γ, TNF-α e IL-12 (COSTA et
al., 2012; SINGH et al., 2012).
Embora possa colonizar outras células tais como neutrófilos e células
dendríticas (KHADEM; UZONNA, 2014; LIU; UZONNA, 2012), o principal alvo de
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colonização da Leishmania são os macrófagos. Embora estas células tenham
mecanismos eficazes para destruir os patógenos intracelulares por meio de
metabólitos tóxicos como óxido nítrico e espécies reativas de oxigênio, não
conseguem eliminar o parasita que se evade da resposta imune do hospedeiro,
por atenuar a via de sinalização pró-inflamatória (SUNDAR; CHATTERJEE,
2006).
Embora as vias relacionadas ao IL-10 possam explicar importantes
aspectos da persistência parasitária, que promove o desenvolvimento da LV,
outros fatores incluem mudanças nas vias de sinalização de macrófagos
(MORADIN; DESCOTEAUX, 2012; SHIO et al., 2012). Tem sido sugerido que a
Leishmania pode ativar a proteína de macrófagos SHP-1 (tirosina fosfatase), a
qual inibe a ativação da via de sinalização da JAK2 (Janus quinase 2) e da
Erk1/2 (quinases reguladas por sinais extracelulares 1 e 2) (Figura 3)
(BLANCHETTE

et

al.,

1999;

NANDAN;

LO;

REINER,

1999;

PRIVE;

DESCOTEAUX, 2000).
A SHP-1 também interfere com a sinalização dos receptores de
macrófagos tipo Toll-like (TLRs), diretamente inativando o IRAK-1 (quinase
associada ao receptor de interleucina 1) (Figura 3) (BU-DAYYEH et al., 2008;
MARTINY et al., 1999). Outras mudanças mediadas pelo parasita incluem o
bloqueio da atividade da proteína quinase C (DESCOTEAUX; MATLASHEWSKI;
TURCO, 1992; MCNEELY; TURCO, 1987), a inibição de NFkB e das funções
transcricionais do AP-1 (ativador de proteína 1) (CONTRERAS et al., 2010;
GHOSH et al., 2002) e supressão da via de sinalização JAK/STAT (transdutor de
sinal e ativador de transcrição) (BLANCHETTE et al., 1999; FORGET;
GREGORY; OLIVIER, 2005).
Muitas destas manipulações são mediadas por moléculas presentes na
superfície

do

parasita,

tais

como

LPGs

(lipofosfoglicanas)

e

gp63

(DESCOTEAUX; TURCO, 1999; SORENSEN; HEY; KHARAZMI, 1994),
resultando na diminuição de citocinas inflamatórias e intermediários reativos de
nitrogênio e oxigênio, desta forma, o parasita consegue sobreviver e crescer no
interior dos macrófagos (Figura 3).
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Figura 3: Manipulação das vias de sinalização de macrófagos feito pela Leishmania. O parasita
altera mecanismos-chave da célula, possibilitando sua sobrevivência e crescimento. Adaptado
(SHADAB; ALI, 2011)

A evolução clínica da infecção por L. infantum é influenciada pelo
desenvolvimento da resposta imune do hospedeiro. A infecção sistêmica ativa
com expansão dos parasitas para o baço, fígado, linfonodos, medula óssea e
outros órgãos está acompanhada por níveis elevados de anticorpos antiLeishmania, por diminuição da produção de interferon-γ (CARVALHO et al.,
1985; TRINCHIERI, 1997) e IL-12 e por elevação de IL-10 (BACELLAR et al.,
1996; CARVALHO et al., 1989; CARVALHO; TEIXEIRA; JOHNSON, 1981;
GALVAO-CASTRO et al., 1984; GHALIB et al., 1993; KHARAZMI et al., 1999;
SAHA et al., 2007; ZWINGENBERGER et al., 1990) (Figura 4).
O aumento da produção de anticorpos anti-Leishmania observados
durante a doença ativa, tem sido associado a um comprometimento na resposta
imune adequada, uma vez que os anticorpos produzidos opsonizam os
patógenos que quando fagocitados pelos macrófagos, podem estimular nestas
células a produção de IL-10 e TGF-β, que diminuem a capacidade microbicida
da célula, facilitando a persistência do parasita (KHADEM; UZONNA, 2014).
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Figura 4: Mecanismos da imunidade inata e adaptativa, associados com a susceptibilidade ou
resistência à leishmaniose visceral. A resposta Th1 é responsável pela resistência à infecção,
enquanto a Th2 confere susceptibilidade a mesma. MQ – macrófagos. Adaptado (KHADEM;
UZONNA, 2014)

Uma característica imunológica chave da LV é a inabilidade das células
mononucleares do sangue periférico (PBMCs) em montar uma resposta imune
curativa (HO et al., 1983; SACKS et al., 1987), estando este fato refletido na
falha de células periféricas de indivíduos com LV proliferarem eficazmente ou
produzirem IFN-γ em resposta a antígenos de Leishmania (CARVALHO et al.,
1985, 1989). Isso não parece ser um defeito inato visto que indivíduos com LV,
após tratamento, são capazes de montar uma resposta imune compatível com
resistência à Leishmania (NYLEN et al., 2007), portanto há imunossupressão
temporária na fase sintomática da doença e parasito específica. Estudos
recentes tem mostrado que essa inabilidade de produzir IFN-γ, após estímulo
Leishmania específico, não é observada durante a LV ativa em estudos que
utilizam como amostra o sangue total (SINGH et al., 2012).
Após estimulação frente à determinado antígeno, os linfócitos T CD4+ e
CD8+ iniciam um programa de proliferação que é diretamente associado com a
aquisição de funções efetoras e leva, em último caso, à formação de células de
memória (KAECH; WHERRY; AHMED, 2002).
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As funções efetoras adquiridas são associadas com a ativação dos
linfócitos T, que promovem transduções de sinais no interior da célula levando a
uma série de fosforilações nas proteínas associadas à membrana celular, que
promovem um aumento da produção de fatores de transcrição entre eles, NF-kB
e NFAT (KORETZKY; MYUNG, 2001). Esses fatores aumentam a transcrição de
determinados genes, e são essenciais para o perfil que a célula vai apresentar,
ou seja, promove a produção de citocinas e de outros receptores que
determinam seu estado de ativação, como células efetoras, ou podem
determinar a expressão de moléculas relacionadas com outras funções. As
mudanças induzidas pela ativação afetam muitas classes de moléculas incluindo
as moléculas co-receptoras CD4 e CD8, mas não restrita a elas, e essas
mudanças estão envolvidas na sobrevivência, controle do ciclo celular, adesão e
migração, além da própria função efetora (FAZEKAS DE ST; SMITH; HIGGINS,
2004). Desta forma, podemos afirmar que a ativação celular é um evento
imunológico chave que produz amplas modificações fenotípicas e funcionais nas
células T.
Para que a ativação celular possa acontecer dois sinais complementares
são requeridos. A hipótese dos dois sinais foi proposta por Lafferty et al,
(LAFFERTY; ANDRUS; PROWSE, 1980) e segundo ela, dois sinais são
essenciais para ativação total das células T: o reconhecimento de um antígeno
específico pela célula T (sinal 1), dado pela interação entre o receptor da célula
T (TCR) com o peptídeo antigênico processado e apresentado pelo complexo de
histocompatibilidade principal (MHC), na superfície de células apresentadoras de
antígenos (APCs) e um sinal coestimulatório não antígeno-específico (sinal 2)
fornecido por interações entre moléculas na superfície de uma APC e a célula T.
De fato, os trabalhos iniciais de Jenkins e Schwartz mostraram que na ausência
de sinal coestimulatório, as células T tornam-se anérgicas, um estado marcado
pela inabilidade dos linfócitos T em responder a uma subsequente estimulação
antigênica, levando ao modelo de que a coestimulação tem um papel crítico em
controlar o destino das respostas de células T: ativação ou anergia (JENKINS et
al., 1990; SCHWARTZ et al., 1989).
Várias vias coestimulatórias tem sido caracterizadas, algumas envolvidas
com vias de ativação, enquanto outras com vias de inibição da resposta imune
(CHAMBERS et al., 2001; JUNE et al., 1990; WATANABE et al., 2005). As vias
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com sinalização positiva, são balanceadas pela sinalização negativa para que
ocorra o controle adequado da ativação de células T e B. As moléculas
coestimulatórias tais como, B7 e CD28, o ligante de CD40 (CD40L) e CD40,
ICOS (inducible co-stimulatory molecule) e o ligante de ICOS (ICOS-L), e OX40
(CD134) e seu ligante, OX40L, são críticos para a ativação de células T e B; já
as moléculas inibitórias tais como, B7 e CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen4), e PD-1 (programmed cell death-1) e o seu ligante de PD-1 (PD1-L),
promovem uma inibição da ativação de linfócitos T (Figura 5) (HUBO et al.,
2013; SHARPE, 2009).
As moléculas coestimulatórias citadas acima pertencem principalmente a
três famílias: a família CD28, a família B7 e a família TNF (SHARPE, 2009). A
molécula coestimulatória CD28 é uma glicoproteína, membro da superfamília
das imunoglobulinas, sendo expressa na membrana das células T como
homodímeros ligados por dissulfeto (RUDD; SCHNEIDER, 2003). Ela é expressa
na superfície da maioria das células T CD4 e em aproximadamente 50% das
células T CD8, tem como ligantes os receptores B7-1 (CD80) e B7-2 (CD86),
também membros da superfamília das imunoglobulinas, e que são expressos
nas APCs tais como, células dendríticas, macrófagos e células B ativadas
(SHARPE, 2009). Embora B7-1 e B7-2 sejam co-expressas e compartilhem uma
estrutura geral similar, elas diferem na sua resposta temporal ao estímulo, com a
indução de B7-2 ocorrendo inicialmente e usualmente em um nível muito maior
que a de B7-1, em algumas APCs (HATHCOCK et al., 1994). A expressão de
B7-1 e B7-2 é controlada por citocinas e interações célula-célula.
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Figura 5: Algumas moléculas coestimulatórias presentes em linfócitos T e em APCs. A
coestimulação aumenta ou diminui a ativação de linfócitos T seguindo a ligação inicial entre
TCR:PEPTÍDIO:MHC. Adaptado (HUBO et al., 2013)

CD28 é considerada a molécula coestimulatória primária, através da
ligação com seus receptores, ela complementa a sinalização mediada pelo TCR
e promove a ativação de células T, além de garantir a proliferação e
sobrevivência das mesmas. A ativação inicial de linfócitos T naive requer a
sinalização de CD28 para aumentar o sinal derivado do TCR e promover a
produção de IL-2 para a efetiva expansão de células T antígenos-específicas
(WAKAMATSU; MATHIS; BENOIST, 2013). Tem sido sugerido que a ativação
do CD28 está envolvida com múltiplas vias, com a do PI3K (fosfatidilinositol 3quinase). Tem sido mostrado que a ligação de PI3K ao CD28 gera PtdInsP3
(fosfatidilinositol 3-fosfato) que ancora proteínas que contém o domínio de
homologia pleckstrina à membrana plasmática. Em uma via, PI3K é requerida
para a ativação PDK1 (quinase 1 dependente de fosfoinositídeo) e PKB
(proteína quinase B), que por sua vez regulam muitos alvos ao longo da cascata
de sinalização que são envolvidos em funções tão diversas quanto a tradução de
proteínas e o metabolismo celular (Figura 6) (RUDD; SCHNEIDER, 2003).
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Figura 6: Via de sinalização do CD28, envolvendo o PI3K. A ativação da via gera a formação de
vários fatores de transcrição envolvidos em múltiplas vias celulares. Adaptado (RUDD;
SCHNEIDER, 2003)

Camundongos deficientes do gene CD28 ou tratados com anticorpos de
bloqueio contra o CD28, exibem uma acentuada redução da resposta
linfoproliferativa (GREEN et al., 1994). Além disso, alguns trabalhos já tem
demonstrado

associações

de

polimorfismos

no

gene

CD28

com

o

desenvolvimento de algumas doenças autoimunes e infecciosas (SORIANO et
al., 2002; TEUTSCH et al., 2004).
CTLA-4, também conhecida como CD152, é expressa na membrana dos
linfócitos T como homodímeros ligados por dissulfeto. Como o CD28 e B7, eles
são também membros da superfamília das imunoglobulinas. CTLA-4 tem como
ligante os mesmos receptores de CD28, B7-1 e B7-2, mas ela liga-se com uma
afinidade bem maior às moléculas B7, em torno de 20 vezes mais, que o CD28
(LINSLEY et al., 1991). Embora CTLA-4 e CD28 compartilhem homologia de
sequência, CTLA-4 atua de maneira antagônica ao CD28, e entrega um sinal
inibitório que promove a diminuição da ativação dos linfócitos T, além de inibir a
produção de IL-2 e a progressão do ciclo celular (KRUMMEL; ALLISON, 1996;
WALUNAS; BAKKER; BLUESTONE, 1996). CTLA-4 associa-se com a cadeia
zeta do TCR e com a tirosina fosfatase SHP-2 em células T (LEE et al., 1998).
Tem sido sugerido que CTLA-4 inibi a transdução de sinal do TCR por inibir a
fosforilação de tirosina das fosfatases SHP-2 (LEE et al., 1998). Trabalhos
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mostram que CTLA-4 pode atuar inibindo a ativação da resposta de células T de
duas formas diferentes: competindo com o CD28 ou sequestrando as moléculas
B7 do CD28, e também transduzindo sinal ativamente através dos linfócitos T,
via seus domínios intracelulares (MASTELLER et al., 2000).
A importância do CTLA-4 na resposta imune pode ser comprovada por
modelos experimentais que mostram que em camundongos nocaute para CTLA4, é observada uma intensa desordem linfoproliferativa, que é fatal em 3-4
semanas depois do nascimento, apoiando o papel desta molécula como
regulador negativo da ativação dos linfócitos T, e que ela é fundamental para o
controle da homeostase dos linfócitos (WATERHOUSE et al., 1995). Além disso
tem sido demonstrado o papel do CTLA-4 em inúmeras doenças (GOKHALE et
al., 2013; HUANG et al., 2013; MASTELLER et al., 2000). Enquanto o CD28 é
expresso por células T naive e ativadas, CTLA-4 é expresso somente em células
ativadas, em um nível muito menor.
As famílias de genes B7 e CD28 têm crescido substancialmente com a
exploração do genoma humano, e os caminhos definidos por estes novos
membros regulam a ativação, inibição e ajuste fino de respostas de linfócitos T.
Outras moléculas coestimulatórias também apresentam um papel fundamental
na manutenção da homeostasia da resposta imune, entre elas, ICOS e OX-40.
ICOS, um novo membro da família CD28, tem grande homologia de aminoácidos
com CD28 e CTLA-4 (HUTLOFF et al., 1999), tendo como ligante o ICOS-L
(também conhecido como B7-H2, B7RP-1, GL50), uma molécula relacionada
aos ligantes B7-1 e B7-2 (LING et al., 2000). Ao contrário da molécula
constitutivamente expressa CD28, ICOS é induzida na superfície de linfócitos T
somente após ativação destas células, sendo encontrada em pequena
quantidade em células T naive (WATANABE et al., 2005). O ligante de ICOS é
encontrado em APCs, e através de sua ligação com ICOS promove o aumento
da produção de citocinas pelos linfócitos T, além de aumentar a expressão do
ligante de CD40 (CD40L), auxiliando na produção de anticorpos pelos linfócitos
B, e participa também da mudança de classe das imunoglobulinas (MCADAM et
al., 2001; MIYAHIRA et al., 2003).
Tem sido sugerido que ICOS regula, através de uma série de cascatas de
sinalização, características gerais da resposta de linfócitos T tais como,
crescimento, proliferação e sobrevivência. É importante ressaltar que essas
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características básicas poderiam ser restritas à subpopulações específicas de
células T, pelo contexto ambiental da resposta imune, e seu impacto na
expressão de fatores de transcrição específicos da linhagem de linfócitos T, tais
como T-bet e GATA-3 (SIMPSON; QUEZADA; ALLISON, 2010). A via de
ICOS/ICOS-L tem papel crítico em estimular respostas efetoras de linfócitos T e
de linfócitos B T-dependentes, além de regular a tolerância imunológica de
células T (NURIEVA; LIU; DONG, 2009). ICOS tem se mostrado um importante
receptor do sistema imune promovendo a regulação precisa de linfócitos T
efetores, além disso, é importante para a geração do receptor de quimiocina
CXCR5, em células T helper foliculares (TFH), o único subconjunto de células T
que regulam as reações no centro germinativo e a imunidade humoral
(SHARPE, 2009).
Trabalhos utilizando camundongos deficientes de ICOS (ICOS-/-) indicam
que esta molécula pode regular a produção de IL-21, que por sua vez, regula a
expansão das células Th17 (T helper 17) e TFH (PAULOS et al., 2010;
SHARPE, 2009). ICOS também tem um papel importante na produção de IL-10
pelas células T regulatórias. Tem sido observado que a deficiência de ICOS em
humanos, leva a uma produção defeituosa de IL-10 e IL-17, sendo vista uma
prejudicada maturação de afinidade e mudança de isotipo, nos centros
germinativos, resultando em uma profunda hipogamaglobulinemia (YONG;
SALZER; GRIMBACHER, 2009).
Outra molécula de grande importância no processo de coestimulação é
OX-40, também conhecida como ACT35, CD134 ou TNFRSF4. Ela é uma
glicoproteína, de aproximadamente 50kD, pertencente a superfamília do TNFR
(receptor do fator de necrose tumoral), e que tem como ligante o OX-40L
(CROFT, 2010). OX-40 não é expresso constitutivamente nos linfócitos T, sendo
encontrado apenas após a ativação destas células, já o seu ligante é encontrado
em APCs como macrófagos e células dendríticas (CHEN et al., 1999). Tem sido
sugerido que a interação entre OX-40 e seu ligante tem um papel central na
imunidade e tolerância, controlando a sobrevivência, expansão de linfócitos T
efetores e homeostasia de células T, além de atuar na geração, reativação e
manutenção de linfócitos T de memória (CROFT et al., 2009; HUBO et al.,
2013). A interação do OX-40 com seu ligante regula fortemente as células T CD4
e CD8, e alguns trabalhos tem destacado a sua habilidade para modular a
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função de células NK e NKT, bem como, mediar a ligação cruzada com APCs e
diversos outros tipos celulares como mastócitos, células musculares lisas e
células endoteliais (BURGESS et al., 2004; IMURA et al., 1996; NAKAE et al.,
2006; ZINGONI et al., 2004)
Trabalhos tem mostrado que OX-40 contribui fortemente para o nível
global da ativação de NF-κB1 em linfócitos T (SONG; SO; CROFT, 2008).
Linfócitos T CD4 que perdem OX-40 não mantêm níveis elevados de proteínas
anti-apoptóticas, membros da família Bcl-2, incluindo Bcl-2, Bcl-xL, e Bfl-1
(ROGERS et al., 2001), um achado que se correlaciona diretamente com a
redução da atividade de NF-κB1 (SONG; SO; CROFT, 2008). Vários estudos
tem provado o efeito protetor do bloqueio de OX-40/OX-40L, em modelos de
doenças inflamatórias como a asma, arteriosclerose, bem como, com doenças
autoimunes tais como encefalomielite autoimune experimental, diabetes e colite
(CROFT, 2009; KAUR; BRIGHTLING, 2012).
Como se pode notar, a resposta imune depende da adequada expressão
das moléculas coestimulatórias, que podem ser estimuladas ou inibidas em
determinadas situações, em favor do hospedeiro e que acreditamos, possa ser
manipulada pelos parasitas em favor próprio. Esse conjunto de dados existentes
quanto a evolução após a infecção por Leishmania infantum nos levaram a
proposição do estudo, cujo objetivo principal é compreender as moléculas
estimulatórias durante a fase sintomática da infecção.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo geral
Avaliar a contribuição das moléculas coestimulatórias de linfócitos T e
monócitos no desenvolvimento e cura da leishmaniose visceral.

1.3.2 Objetivos específicos


Determinar o perfil celular de moléculas coestimulatórias (CD28, CTLA-4,
ICOS, OX-40, CD80, CD86, HLA-DR, ICOSL e CD40), na infecção por
Leishmania infantum;



Comparar a expressão dos genes CD28, ICOS, CTLA-4 e OX-40 durante
a leishmaniose visceral sintomática e após a cura;



Avaliar a produção das citocinas IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFN-γ e
TNF em indivíduos sintomáticos e recuperados.
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2. METODOLOGIA
FLUXOGRAMA DO ESTUDO

2.1 ÁREA DE ESTUDO
Participaram do estudo indivíduos residentes em áreas endêmicas para
leishmaniose visceral do Estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Os
indivíduos sintomáticos foram recrutados no Hospital Giselda Trigueiro e
Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal.
2.1.1 POPULAÇÃO ESTUDADA
A população incluída no estudo foi composta por 32 indivíduos, divididos
em três grupos: LV sintomática (n=12); LV pós-tratamento (n=12) e controles
negativos para LV (n=8) composto por indivíduos residentes na área endêmica
para LV, que apresentavam ausência de anticorpos anti-Leishmania. Estes
últimos indivíduos foram utilizados como controles de exposição à Leishmania.
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Os critérios de inclusão, para os indivíduos sintomáticos, foram características
clínicas e laboratoriais de leishmaniose visceral, com diagnóstico confirmado por
pelo menos dois métodos, aspirado de medula óssea positivo e sorologia antiLeishmania positiva por ELISA para antígeno solúvel de Leishmania (SLA) e
antígeno rK-39 de Leishmania infantum. Para os recuperados, os critérios de
inclusão foram a alta clínica, pela ausência de sintomatologia, e um período
mínimo de 4 meses após a alta clínica. Para os controles, os critérios de
inclusão foram a ausência de história clínica de LV e sorologia negativa contra
antígenos de Leishmania. Os marcadores de cada perfil foram analisados
considerando três condições: em presença de SLA, na ausência de estímulo por
SLA (meio) e na condição ex vivo (amostras são analisadas após a coleta do
sangue, sem ser submetido a nenhum estímulo). Excluímos do estudo indivíduos
com HIV, tuberculose e outras infecções bacterianas.
2.1.2 COLETA DE AMOSTRAS E UTILIZAÇÃO DO SANGUE TOTAL
Foram coletados 20 ml de sangue de cada participante em tubos contendo
citrato ou heparina como anticoagulante. As amostras foram aliquotadas em três
tubos (ex vivo, meio e SLA) contendo 2 mL de sangue cada, para o estudo de
citometria. Para a realização da qPCR foram utilizados 6 mL de amostra para
cada indivíduo.
2.2 DETERMINAÇÃO DE INFECÇÃO POR Leishmania infantum
A determinação da infecção por L. infantum foi avaliada pela presença de
anticorpo anti-Leishmania usando-se um lisado solúvel de promastigotas de
Leishmania oriundo de um isolado de um paciente com LV procedente de Natal
(SLA) e o antígeno recombinante rK-39 (BRAZ et al., 2002). As placas foram
sensibilizadas com o antígeno rK-39 ou SLA, sendo incubadas por 18 horas a 4
ºC. Para o rK-39 foram pipetados 100 ng/poço do antígeno em tampão
carbonato-bicarbonato pH 9,6 e para a fração solúvel 250 ng/poço no mesmo
tampão. Em seguida, as placas foram bloqueadas, adicionando-se PBSTween
1% (200 μL/poço) e incubadas à temperatura ambiente por 1 hora. Após o
bloqueio, as placas foram lavadas com PBSTween 0,1% por 4 vezes (200
μL/poço). Os soros foram diluídos em PBSTween 0,1% nas diluições 1:100 (rk39), 1:500 (SLA), foram plaqueados em duplicata e encubados 1 hora à
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temperatura ambiente, para então serem lavados com PBSTween 0,1% por 4
vezes. Para o antígeno rK-39 e SLA foi adicionado anti-IgG humana na diluição
1:2000 com PBSTween 0,1%. Após 1 hora, as placas foram lavadas com PBSTween 0,1% por 4 vezes. Em seguida, foi adicionado o cromógeno 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 30 minutos
até a reação ser interrompida pela adição de 100 μL/poço de SDS 5%. A
densidade óptica (DO) utilizada para leitura foi a 405 nm (BRAZ et al., 2002).
2.3 CULTURA E ESTIMULAÇÃO DO SANGUE TOTAL
As amostras de sangue total foram obtidas dos três grupos de doadores
listados acima. Primeiramente, no tubo na condição ex vivo, foi realizado a lise
de células vermelhas do sangue usando uma solução de lise a 10% (cloreto de
amônio e bicarbonato de amônio) na proporção de 3 mL do tampão para cada
1mL de sangue total, por 10 minutos no gelo, no escuro. Após esse tempo, as
amostras foram centrifugadas por 5 minutos, 2000 xg a 4 °C. Depois o
sobrenadante foi removido por inversão (permanecendo 200-400 µL de resíduo)
e as células foram ressuspensas. Após este passo, foi adicionado 4 mL de
tampão de lise de células vermelhas 10% e as células foram incubadas por 5
minutos à temperatura ambiente. Seguindo a incubação, o volume foi
completado com PBS 1X até o volume de 25 mL e centrifugado a 335 xg, por 10
minutos, 4 °C. Depois, o sobrenadante foi desprezado, o pellet de células
brancas foi ressuspenso e o procedimento, a partir adição de PBS 1X, foi
repetido 3 vezes. Após este passo, as células foram plaqueadas usando 25 µL
por poço. O procedimento descrito acima, foi utilizado nas duas outras condições
de estudo, mas apenas foi iniciado após uma incubação de 18 horas, a 37 °C
em uma atmosfera a 5% de CO2, onde as amostras foram incubadas na
presença e ausência de SLA (10 µg/mL). Após as 18 horas de incubação, o
sobrenadante das culturas foi retirado e estocado à -80 °C para posterior
utilização.
2.4 AVALIAÇÃO DAS MOLÉCULAS COESTIMULATÓRIAS
As análises celulares foram realizadas através da citometria de fluxo
utilizando o citômetro BD FACSCANTO II (BD Biosciences). A análise foi
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realizada no dia da coleta do sangue (ex vivo) e após 18 horas de estímulo com
e sem antígenos solúveis de Leishmania (SLA). O SLA foi preparado de um
isolado de Leishmania obtido de indivíduo residente em Natal. O isolado foi
gentilmente tipado por isoenzimas pela Dra. Eliza Cupolillo (FIOCRUZ- Rio de
Janeiro).
Para marcação ex vivo e após estimulação por SLA, as células obtidas do
sangue total foram plaqueadas na quantidade de 25 μL/poço, adicionando-se os
anticorpos anti-CD28 FITC, anti-CTLA-4 (CD152) PE, anti-CD8 PERCP, antiICOS (CD278) PE-Cy7, anti-OX-40 (CD134) APC, anti-CD80 PERCP, anti-CD86
PERCP, anti-B7-H2 (CD275) PE, anti-CD40 PE (eBioscience, San Diego, CA,
EUA) e anti-CD4 APC-Cy7, anti-CD14 FITC, anti-HLA-DR PE-Cy7 (BD
Pharmingen, San Diego, CA, EUA), diluídos previamente em solução diluidora
de anticorpos. Foram incubados por 20 minutos à 4 oC, e após este tempo foram
adicionados 200 µL de PBS 1X por poço. Após este passo, foi realizada a
aquisição dos dados no citômetro de fluxo, adquirindo 30.000 eventos para cada
amostra. Os dados obtidos na citometria foram analisados utilizando o software
FlowJo (versão 7.6.4).
2.5 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CITOCINAS
O sobrenadante da cultura de células foi avaliado após 18 horas à 37 °C,
em uma atmosfera de 5% de CO2, com e sem estimulação por SLA (10 µg/mL).
O nível de citocinas no sobrenadante foi determinado por CBA (Cytometric Bead
Array, Becton Dickinson, San Jose, CA, USA) utilizando o painel Th1/Th2/Th17
(IL-17, IL-4, IL-2, IL-10, IL-6, TNF e IFN-γ) (Human Th1/Th2∕Th17 Cytokine CBA
Kit). Alíquotas de 25 μL do sobrenadante de cultura e padrões de citocinas foram
diluídas (diluição seriada) com diluente G, fornecido pelo kit, (Top Standart –
5.000 pg/mL, 1:2 – 2.500 pg/mL, 1:4 – 1.250 pg/mL, 1:8 – 625 pg/mL, 1:16 –
312,5 pg/mL, 1:32 – 156 pg/mL, 1:64 – 80 pg/mL, 1:128 – 40 pg/mL e 1:256 – 20
pg/mL) e 25 μL de diluente G apenas (controle negativo) foram transferidos para
tubos de poliestireno de 15 mL. Em seguida, em cada tubo foram adicionados 15
μL da mistura de esferas de captura conjugadas com anticorpos monoclonais
para as citocinas a serem analisadas, com subsequente incubação por 90
minutos, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz. Após a incubação, foram
adicionados 500 μL de tampão de lavagem, seguido de centrifugação à 200 xg
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por 5 minutos. Em seguida o tubo foi vertido e adicionado 150 μL de tampão de
lavagem ressuspendendo o precipitado. Após o processamento, foi realizada a
leitura no citômetro de fluxo, a concentração de citocinas (pg/ml) foi calculada
baseada na medida de intensidade de fluorescência, com o uso do software
específico designado para analisar os dados do CBA (FCAP ArrayTM v3.0
Software, BD Biosciences).
2.6 EXTRAÇÃO DE RNA E SÍNTESE DE cDNA
As amostras de sangue total (2 mL) de indivíduos sintomáticos e
recuperados foram estimuladas durante 4 horas na presença e ausência de SLA
(10 µg/mL), à 37 °C, em uma atmosfera de 5% de CO2. Depois deste tempo, o
RNA das amostras foi obtido. Primeiramente, foi realizada a lise de células
vermelhas do sangue usando uma solução de lise a 10% (cloreto de amônio e
bicarbonato de amônio) na proporção de 3 mL do tampão para cada 1 mL de
sangue total, por 10 minutos no gelo, no escuro. Após esse tempo, as amostras
foram centrifugadas por 5 minutos, 2000 xg a 4 °C. Depois o sobrenadante foi
removido por inversão (permanecendo 200-400 µL de resíduo) e as células
foram ressuspensas. Em seguida, foi adicionado 4 mL de tampão de lise de
células vermelhas 10% e as células foram incubadas por 5 minutos à
temperatura ambiente. Seguindo a incubação, o volume foi completado com
PBS 1X até o volume de 25 mL e centrifugado a 335 xg, por 10 minutos, 4 °C.
Depois, o sobrenadante foi desprezado, o pellet de células brancas foi
ressuspenso e o procedimento repetido, a partir adição de PBS 1X, por 3 vezes.
Após este passo, o pellet foi ressuspenso em 1 mL de Trizol (Invitrogen, Grand
Island, NY, USA), depois, foi adicionado 200 µL de clorofórmio e misturado por
inversão. Seguindo, após uma incubação de 3 minutos à temperatura ambiente,
centrifugação à 12.000 xg (15 minutos, 4 °C). A fase aquosa foi transferida para
um outro tubo, foi adicionado 500 µL de isopropanol e incubado por 10 minutos à
temperatura ambiente. Depois, centrifugação à 12.000 xg (10 minutos, 4 °C), o
sobrenadante foi descartado e o pellet de RNA foi ressuspenso em 1 mL de
etanol 75%. Após isto, centrifugação à 7.500 xg (5 minutos, 4 °C), o
sobrenadante foi desprezado e deixado para evaporar os resquícios de etanol
75% por 30 minutos à temperatura ambiente. No passo seguinte, o precipitado
de RNA foi ressuspenso em 45 µL de água livre de nuclease (Ambion, Grand

41

Island, NY, USA). Todas as amostras foram tratadas com DNase (Invitrogen,
Grand Island, NY, USA) por 30 minutos à 37 °C. A concentração de RNA foi
medida usando o NanoDrop (NanoDrop technologies, Wilmington, Delaware
USA) em uma absorbância de 260 nm. A relação entre as absorbâncias de 260
nm e 280 nm foi usada para estimar a pureza do RNA. Após este passo, o RNA
foi estocado à -80 °C para posterior uso.
As amostras de RNA, após tratamento com DNAse foram submetidas à
transcrição reversa, utilizando o kit High capacity cDNA Reverse Transcription
(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Foi preparado um mistura de
reagentes contendo: 2 μL de solução tampão, 0,8 μL de solução de dNTPs 25x
concentrado, 2 μL de primer randômico 10x concentrado (100 Mm), 1 unidade
de enzima transcriptase reversa (1 μL) e 4,2 μL de água livre de nuclease,
perfazendo um volume final de 10 μL de mix de reação. As amostras foram
incubas a 25 °C por 10 minutos, depois a 37 °C por 120 minutos e então 85 °C
por 5 minutos, para inativação da enzima. As amostras de cDNA foram
armazenadas a -80 °C até posterior amplificação por qRT-PCR.
2.7

EXPRESSÃO

GÊNICA

DAS

MOLÉCULAS

COESTIMULATÓRIAS

DURANTE E APÓS A LEISHMANIOSE VISCERAL
Para determinar os níveis de expressão dos genes CTLA-4, CD28, ICOS
e OX-40 em indivíduos sintomáticos e recuperados, foi realizada PCR
quantitativa (qPCR), com uso de GAPDH como gene constitutivo. Os seguintes
ensaios TaqMan® (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) contendo os primers
e a sonda adequada foram utilizados para esta finalidade: CTLA-4 (ID do ensaio:
Hs03044418_m1); CD28 (ID do ensaio: Hs01007422_m1); ICOS (ID do ensaio:
Hs00359999_m1);

OX-40

(ID

do

ensaio:

Hs00937194_g1)

e

GAPDH

(Hs02758991_g1). A qPCR foi realizada com volume final de 10 μL, contendo
200 nM de ensaio TaqMan®, 5 μL de TaqMan universal master mix 20x (Applied
Biosystems, Foster City, CA, EUA) e 50 ng de cDNA que serviu como molde
para a reação. A ciclagem térmica utilizada na reação foi uma desnaturação
inicial de 95 °C por 10 minutos, seguido por 40 ciclos de desnaturação a 95 °C
por 15 segundos e anelamento/extensão por 1 minuto à 65 °C [7500 Real Time
PCR System® (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)]. Os dados foram
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analisados através do software 7500 v.2.0.1. O método de análise utilizado foi o
do Ct comparativo, no qual o Ct do gene constitutivo (GAPDH) da amostra
analisada foi subtraído do Ct do gene em questão, sendo gerado um ΔCt. O
valor do ΔCt obtido do grupo controle (calibrador) foi utilizado para subtrair do
ΔCt obtido das amostras dos grupos do estudo, gerando um ΔΔCt. Para se obter
o valor da expressão relativa do gene, o numeral 2 foi elevado a potência de ΔΔCt, os resultados foram apresentados como média ± desvio-padrão para cada
grupo (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).
2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA
O teste de Wilcoxon foi utilizado para avaliar amostras pareadas e o teste
de Mann Whitney foi usado para fazer a comparação entre as amostras
independentes. As análises foram realizadas usando o programa Prism (Graph
Pad Software, San Diego, CA, USA) e um valor de P <0,05 foi considerado
significativo.
2.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Este protocolo e o consentimento informado foram revisados e aprovados
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEPUFRN) e pelo Comitê de Ética Nacional Brasileira (CONEP). O certificado de
aprovação ética (CAAE 12584513.1.0000.5537) estão disponíveis no site
www.sisnep.gov.br. O consentimento livre e esclarecido foi assinado pelos
participantes ou responsável legal.
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3. RESULTADOS
Características da população estudada
As características demográficas da população estudada são mostradas
na tabela abaixo, onde observamos que 68,7% dos indivíduos do grupo eram
compostos por homens, com idade entre 18 e 61 anos; já as mulheres (31,3%)
apresentaram idade entre 22 e 62 anos. A mediana da idade apresentada no
grupo de LV sintomáticos foi de 32 (±9,47) anos e estavam em média a 2,25 dias
de tratamento. Em recuperados, a mediana da idade foi de 41 (±12,5) anos, e
esses indivíduos estavam em média a 338,1 dias após o tratamento, O grupo
controle apresentou mediana de idade em torno de 27,5 (±14,0) anos (Tabela 1).
Presença de anticorpo anti-Leishmania foi determinado usando os
antígenos rK-39 e antígenos solúveis de Leishmania (SLA). Para o antígeno rK39, foi observado uma densidade óptica (DO) em média de 2,23 ± 0,22 para LV
sintomáticos, 1,20 ± 0,96 para curados, enquanto o grupo controle apresentou
média de 0,28 ± 0,17. A média de DO para o SLA foi de 1,59 ± 0,70 para LV
sintomáticos, e 0,65 ± 0,67 para curados. O grupo controle apresentou uma DO
média de 0,04 ± 0,01 (Figura 7).
Tabela 1. Características da população estudada

Leishmaniose visceral

Controles
(n=8)

Variáveis

Sexo

sintomático
(n=12)

recuperados
(n=12)

Masculino

10

9

3

Feminino

2

3

5

32 ± 9,47

41 ± 12,5

27,5 ± 14,0

2,25 ± 1,35

338,1 ± 171,3

Não se aplica

Idade (anos)
Tempo de tratamento
(dias)

Nota: Número de indivíduos em parêntese. Valores mostrados em números absolutos ou como mediana ±
dp
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Figura 7: Sorologia por ELISA para SLA e rK-39 para os indivíduos sintomáticos, recuperados e
controles. O gráfico mostra a média de densidade óptica (DO) para os grupos estudados.

Aumento de coestimuladores negativos durante a leishmaniose visceral
sintomática
A expressão de CTLA-4 foi avaliada em linfócitos T CD4 e CD8, na
condição ex vivo e em cultura de células estimuladas na presença e ausência de
SLA. Foi observado um aumento na porcentagem da molécula coestimulatória
CTLA-4 em linfócitos T CD8, após estímulo por SLA, em indivíduos sintomáticos
quando comparados aos não estimulados (p=0,001), fato não observado em
recuperados nem nos indivíduos controles. Quando o marcador foi avaliado em
linfócitos T CD4, também não foi encontrada diferença significativa em todos os
grupos (Figura 8).
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Já quando avaliados na condição ex vivo, foi encontrado diferença na
porcentagem em linfócitos T CD4 e CD8 expressando CTLA-4. Foi encontrado
um maior percentual de CTLA-4 em linfócitos T CD8 em indivíduos sintomáticos
quando comparados ao recuperados (p=0,04) e controles (p=0,0001). Já em
linfócitos T CD4, esta diferença foi observada somente quando comparados
sintomáticos com recuperados (p=0,01) (Figura 8).

Figura 8: Citometria de fluxo mostrando a porcentagem de CD8+CTLA-4+ e CD4+CTLA-4+
expressa em linfócitos T em indivíduos sintomáticos, recuperados e controles. São mostradas as
seguintes condições: ex vivo, estimuladas por SLA e não estimuladas. *p<0,05; **p<0,01

CD28 parece não ser afetado pela estimulação por SLA em linfócitos T CD4
e CD8 nos diferentes grupos
A molécula coestimulatória CD28 foi avaliada em linfócitos T CD4 e CD8
quanto à capacidade de sofrer alteração no seu percentual de expressão
mediante estímulo específico por SLA em indivíduos sintomáticos, recuperados
e controles. Não foi constatada alteração em nenhum dos grupos e nem nas
subpopulações de linfócitos analisadas (p>0,05). Alteração foi observada
somente na porcentagem de CD28 em linfócitos T CD8 quando avaliados na
condição ex vivo, comparando sintomáticos com recuperados (p=0,02) (Figura
9). CD28 tem expressão constitutiva e parece não haver diferença na sua
expressão nos diferentes fenótipos avaliados.
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Figura 9: Citometria de fluxo avaliando a porcentagem de células CD8+CD28+ e CD4+CD28+ em
linfócitos T, em indivíduos sintomáticos, recuperados e controles. São mostradas as seguintes
condições: ex vivo, estimuladas por SLA e não estimuladas. *p<0,05

Aumento de células CTLA-4+ em linfócitos T CD28+ em indivíduos
sintomáticos para LV
Foi observado que em células de pessoas do grupo LV sintomática, após
estímulo por SLA, houve um aumento na frequência de células T CD8 +CD28+
expressando o coetimulador negativo CTLA-4 (p=0,002) (Figura 10). Este perfil
não foi observado nos outros grupos analisados e também não foi visto em
linfócitos T CD4+CD28+ nos diferentes grupos (p>0,05) (Figura 10). Já quando
avaliada a frequência de CTLA-4 nos linfócitos T CD28+ na condição ex vivo, foi
observado que os indivíduos sintomáticos apresentavam um maior percentual de
CTLA-4 em linfócitos T CD8+CD28+ e em CD4+CD28+, quando comparados aos
recuperados (p=0,01 para CD8 e p=0,02 para CD4) e aos controles (p=0,002
para CD8 e p=0,01 para CD4) (Figura 10).
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Figura 10: Porcentagem de CTLA-4 expressa em linfócitos T CD4+CD28+ e CD8+CD28+ em
indivíduos sintomáticos, recuperados e controles. São mostradas as seguintes condições: ex
vivo, estimuladas por SLA e não estimuladas. *p<0,05; **p<0,01

Expressão do coestimulador OX-40 em linfócitos T
Foi encontrado um aumento na porcentagem de OX-40 em linfócitos T
CD4, após estimulo por SLA, em indivíduos sintomáticos (p=0,01), não sendo
observado em recuperados e nem nos controles (p>0,05). Também não há
diferença em linfócitos T CD8 quando avaliados na mesma condição e nos
diferentes grupos (p>0,05) (Figura 11). Já quando a porcentagem de OX-40, na
condição ex vivo, foi avaliada, notou-se diferença estatística significativa
somente em linfócitos T CD8, quando comparados sintomáticos com os
controles (p=0,001) (Figura 11).

Figura 11: Porcentagem de OX-40 expressa em linfócitos T CD4 e CD8 em indivíduos
sintomáticos, recuperados e controles. São mostradas as seguintes condições: ex vivo,
estimuladas por SLA e não estimuladas. *p<0,05; **p<0,01
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A frequência de ICOS parece ser diretamente influenciada durante a
leishmaniose visceral sintomática
Todos os grupos foram submetidos a estimulação por SLA, mas somente
os sintomáticos mostraram diferença na expressão de ICOS expressos em
linfócitos T CD4 (p=0,002) e CD8 (p=0,003) (Figura 12). Além disso, os
sintomáticos foram também os únicos a mostrarem diferença na condição ex
vivo quando comparados aos recuperados (p=0,001 para CD4 e p=0,026 para
CD8) e aos controles (p=0,001 para CD4 e p=0,0003 para CD8) (Figura 12).
Este dado é interessante pois ICOS parece influenciar o perfil de resposta Th2.

Figura 12: Frequência de ICOS em linfócitos T CD4 e CD8 em indivíduos sintomáticos,
recuperados e controles. São mostradas as seguintes condições: ex vivo, estimuladas por SLA e
não estimuladas. *p<0,05; **p<0,01

Aumento

da

frequência

de

CD28+ICOS+

em

linfócitos

durante

a

leishmaniose visceral sintomática
Encontrou-se que durante a doença ativa houve um aumento da
porcentagem

de

CD28+ICOS+ em

linfócitos,

quando

comparados

aos

recuperados (p=0,0004) e controles (p=0,0005) na condição ex vivo (Figura 13).
A capacidade de resposta destas células frente ao SLA também foi avaliada. Foi
observado que apenas os sintomáticos aumentaram a porcentagem de linfócitos
CD28+ICOS+ após o estímulo (p=0,002), fato não observado nos outros grupos
analisados (Figura 13).
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Figura 13: Porcentagem de CD28+ICOS+ em linfócitos, em indivíduos sintomáticos, recuperados
e controles. São mostradas as seguintes condições: ex vivo, estimuladas por SLA e não
estimuladas. **p<0,01

Coestimuladores em monócitos CD14+ parecem não ser afetados durante a
leishmaniose visceral sintomática
Não foi observada diferença em monócitos CD14+ para os marcadores
CD80, CD86, HLA-DR, CD40 e ICOSL (B7-H2) após o estímulo específico por
SLA em todos os grupos analisados (Figura 14). De forma simular, não houve
diferença quando os grupos foram avaliados na condição ex vivo (Figura 14).
Foi observada diferença na porcentagem de ICOSL em monócitos
CD14+CD80+ em indivíduos sintomáticos após estimulo por SLA (p=0,01) (Figura
15), não tendo sido encontrado tal perfil em indivíduos recuperados (p>0,05).
Nos controles, foi observada uma clara diminuição na porcentagem do marcador
ICOSL em monócitos CD14+CD80+ após estímulo específico (p=0,04) (Figura
15).
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Figura 14: Coestimuladores em monócitos CD14+ de indivíduos sintomáticos, recuperados e
controles.
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Figura 15: Porcentagem de ICOSL em monócitos CD14+CD80+ de indivíduos sintomáticos,
recuperados e controles. São mostradas as seguintes condições: ex vivo, estimuladas por SLA e
não estimuladas. *p<0,05

Aumento da Mediana da Intensidade de Fluorescência (MFI) de CD86 + em
monócitos CD14+
Todos os marcadores de monócitos CD14+ avaliados na citometria,
anteriormente descritos (CD80, CD86, HLA-DR, CD40 e ICOSL) foram avaliados
quanto ao MFI. Nenhuma diferença estatística foi observada também após o
estímulo por SLA em indivíduos sintomáticos ou recuperados (p>0,05), exceto, o
MFI de CD86 em monócitos CD14+ que mostrou um aumento em recuperados
depois da estimulação por SLA (p=0,04) (Figura 16).
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Figura 16: Mediana da Intensidade de Fluorescência (MFI) em monócitos CD14+ para os
marcadores CD80, CD86, HLA-DR, CD40 e ICOSL. São mostradas as seguintes condições:
estimuladas por SLA e não estimuladas. sVL (sintomáticos), rVL (recuperados) *p<0,05

Expressão gênica de moléculas coestimulatórias avaliadas por PCR em
tempo real
A expressão dos genes de CTLA-4, CD28, OX-40 e ICOS foi avaliada em
indivíduos sintomáticos e recuperados após estimulação por SLA e em nível
basal. Foi observado que em indivíduos sintomáticos existe uma alta expressão
de CTLA-4, ICOS e OX-40 quando comparados com indivíduos recuperados, em
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nível basal (9,26 vezes maior para CTLA-4, 3,78 vezes maior para ICOS e 2,12
vezes maior para OX-40) (Figura 17). Foi visto que indivíduos sintomáticos
aumentam a expressão de ICOS, aproximadamente, 2,9 vezes mais, quando
comparados à amostras não estimuladas e que os recuperados diminuem a
expressão do mesmo gene, aproximadamente, 0,5 vezes, quando comparado à
amostras não estimuladas (Tabela 2). CTLA-4, CD28 e OX-40 aumentaram em
nível similar em indivíduos sintomáticos e recuperados (Tabela 2).

Figura 17: Expressão relativa dos genes CTLA-4, ICOS, CD28 e OX-40 avaliada em indivíduos
sintomáticos e recuperados, em nível basal.

TABELA 2. Quantificação Relativa usando o Método Ct comparativo
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Avaliação da produção de citocinas em indivíduos sintomáticos e
recuperados para leishmaniose visceral
Foi encontrado um aumento da produção de IFN-γ em células de sangue
periférico de pessoas com LV sintomática, após o estímulo por SLA, (p=0,01) e
em LV recuperados (p=0,001) (Figura 18). Além disso, encontrou-se também
produção aumentada de TNF após estímulo por SLA em indivíduos sintomáticos
(p=0,007) e recuperados (p=0,002) (Figura 18). Outras citocinas mostraram perfil
similar com aumento da produção durante a doença ativa e após a recuperação
clínica, depois de estimulo por SLA como: IL-10 e IL-6 (p=0,01 em indivíduos
sintomáticos, e p=0,001 em indivíduos recuperados) (Figura 18). Foi observado
aumento da produção de IL-2 estímulo específica, apenas em indivíduos
recuperados (p=0,001) (Figura 18). A produção de IL-17A e IL-4 não mostrou
diferença em indivíduos sintomáticos ou recuperados (Figura 18). Outro ponto
interessante observado, foi um aumento na razão IFN-γ/IL-10 em indivíduos
recuperados

para

LV,

após

estímulo

por

SLA,

mostrando

reestabelecimento da resposta imune nos indivíduos (Figura 19).

um

claro
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Figura 18: Produção de citocinas (pg/ml) avaliada por CBA em indivíduos sintomáticos e recuperados
para LV, após estímulo por SLA. sVL (sintomáticos), rVL (recuperados). *p<0,05; **p<0,01
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Figura 19: Razão entre IFN-γ/IL-10 observada em indivíduos sintomáticos e recuperados após estímulo
por SLA. sVL (sintomáticos), rVL (recuperados).
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4. DISCUSSÃO
A coestimulação de células T tem papel decisivo no destino final das
mesmas, quer seja ativação, com ativa produção de citocinas e células efetoras,
quer seja com inibição, modulando a resposta imune para baixos níveis ou até
mesmo inibindo a resposta, levando a um estado de anergia. A produção de
citocinas, induzidas por estas moléculas coestimulatórias, podem também afetar
o subtipo de resposta de células T, desta forma, a indução de subtipos diferentes
(Th1, Th2, Th17, entre outros) podem beneficiar a resistência ou a
susceptibilidade à doenças. Por conta desta característica, as moléculas
coestimulatórias têm sido alvo de pesquisas. Trabalhos tem demonstrado que o
bloqueio destas moléculas podem ser utilizados como potencial alvo terapêutico
(GOTSMAN; SHARPE; LICHTMAN, 2008; ZUBAIRI et al., 2004).
Nossos dados mostraram um aumento na expressão gênica de CTLA-4,
em indivíduos sintomáticos, também acompanhado por um aumento celular do
coestimulador negativo, durante a LV ativa, em linfócitos T CD8, após
estimulação por SLA, fato não observado após o tratamento para LV, nem nos
controles. Além disso, os indivíduos LV sintomáticos também apresentaram um
maior percentual de CTLA-4 na condição ex vivo, tanto em linfócitos T CD8
quanto em CD4, quando comparados com os indivíduos recuperados. Esse
aumento da porcentagem de CTLA-4 expresso em linfócitos T de indivíduos
sintomáticos está relacionado a anergia da resposta imune celular durante a
doença ativa. Nossos dados podem ser reforçados pelos achados de Murphy et
al., que demonstraram que o bloqueio de CTLA-4 aumenta a resistência do
hospedeiro frente à infecção por Leishmania donovani, visto em modelo
experimental, (MURPHY et al., 1998) e Pedicord et al., que demonstraram, em
camundongos, que o bloqueio de CTLA-4 aumenta o número de células CD8 de
memória capazes de produzir IFN-γ e TNF-α (PEDICORD et al., 2011).
O CTLA-4 pode induzir a produção de TGF-β (CHEN; JIN; WAHL, 1998),
podendo desta forma impedir a produção de intermediários reativos de oxigênio
e nitrogênio pelos macrófagos e direcionar a resposta para um perfil Th2, uma
vez que pode também interferir negativamente na produção de IFN-γ, papel que
pode ter relevância especial no desenvolvimento da LV ativa. Associado a este
papel, podemos sugerir também que o aumento da expressão de CTLA-4
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durante a LV ativa poderia, em parte, explicar a inabilidade dos linfócitos T em
montar uma resposta celular adequada, pois esta molécula pode modular o
limiar de sinais necessários para proliferação e produção de citocinas pelos
linfócitos T (CHAMBERS; SULLIVAN; ALLISON, 1997; THOMPSON; ALLISON,
1997). Esta resposta não é completamente inibida, em virtude da existência de
produção de citocinas após estímulo específico, mesmo durante a doença ativa,
como a produção de IFN-γ e TNF. Nossos dados são confirmados pelos
achados de Singh et al., que encontraram produção das mesmas citocinas, em
experimento utilizando amostras de sangue total, durante a LV ativa em indianos
(SINGH et al., 2012). A importância do CTLA-4 no contexto da leishmaniose
visceral tem ganhado destaque nos últimos anos, já tendo sido encontrado
inclusive polimorfismos neste gene, associados com a doença (HAJILOOI et al.,
2014).
Observamos um aumento na proporção de CTLA-4 em células CD8+CD28+
durante a doença ativa, após estímulo com antígenos de Leishmania, não tendo
sido observada para recuperados ou indivíduos controles, e na condição ex vivo,
também para CD4+CD28+, quando comparados com recuperados e controles.
Este aumento do CTLA-4 nestas células pode interferir na resposta imune
adequada para combater a infecção, uma vez que a referida molécula induz uma
sinalização negativa. Ao que parece, a incapacidade de responder ao estímulo
por SLA em linfócitos T CD8 parece não ser um defeito inerente a ausência de
CD28 (coestimulador positivo), pois não há alteração nos níveis deste
coestimulador antes e após estímulo por SLA em indivíduos sintomáticos, nem
alteração da expressão gênica em sintomáticos, embora na condição ex vivo
haja menor proporção em LV sintomáticos. Talvez, essa menor expressão esteja
associada a uma menor possibilidade de ativação durante a doença.
Para avaliar o papel da coestimulação na resposta imune, avaliamos o
papel da molécula OX-40, pertencente a superfamília do TNFR, a qual tem sido
sugerido papel complementar ao CD28 (ROGERS et al., 2001). Encontramos um
aumento na expressão gênica de OX-40, em sintomáticos, e em sua
porcentagem, apenas em células T CD4, após estimulação por SLA, em
indivíduos sintomáticos (não observado em recuperados nem em controles). O
aumento da expressão de OX-40 durante a LV ativa pode ser justificado pelos
achados, em modelos experimentais, que mostram que essa molécula
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coestimulatória pode estar envolvida com o desenvolvimento de um perfil de
resposta Th2 (KAUR; BRIGHTLING, 2012), favorecendo a persistência do
parasita. Outros trabalhos também mostram que a sinalização pelo OX-40,
preferencialmente, promove a diferenciação no perfil Th2 na ausência de IL-12 e
independente de IL-4 (FLYNN et al., 1998; ITO et al., 2005). Outra característica
bem documentada do OX-40, a capacidade de promover a expansão e
sobrevivência de células efetoras (CROFT et al., 2009), poderia estar
diretamente associada à manutenção da resposta Th2 com produção de
citocinas deste perfil.
Membro da família CD28, ICOS tem grande homologia de aminoácidos
com CD28 e CTLA-4. A molécula ICOS regula características gerais dos
linfócitos T como crescimento, proliferação e sobrevivência (HUBO et al., 2013).
Estudos funcionais, que utilizam camundongos nocaute ou anticorpos de
bloqueio para o ICOS, tem sugerido que a molécula coestimulatória é importante
para as respostas imunes Th2, preferencialmente induzindo a produção de IL-4
e IL-10 (COYLE et al., 2000; DONG et al., 2001; GONZALO et al., 2001;
MCADAM et al., 2000; TESCIUBA et al., 2001; WANG et al., 2013). O PI3K
parece ser um mediador na sinalização do ICOS. A inibição farmacológica do
PI3K durante a sinalização pelo ICOS resulta na produção reduzida de IL-4, IL10 e IL-21, demonstrando a importância do PI3K na secreção de citocinas
características do perfil Th2 e Tfh (T helper foliculares) (FEITO et al., 2003;
GIGOUX et al., 2009). Nossos dados podem corroborar com o papel importante
de ICOS na resposta Th2, uma vez que esta é a resposta que predomina
durante a fase ativa da LV.
Encontramos que durante a LV sintomática há um aumento de ICOS tanto
em células T CD4, quanto em células T CD8 após estímulo por SLA, mas não
em recuperados ou em controles, em sintomáticos também há uma maior
expressão gênica de ICOS, após estímulo por SLA. Além disso, há também
maior porcentagem de células expressando ICOS na condição ex vivo para as
duas populações de linfócitos T em indivíduos sintomáticos, quando comparados
aos recuperados e controles. Observamos uma maior porcentagem de ICOS em
linfócitos T CD4 que em CD8, mas isto é justificado pelo fato de ICOS ser mais
expresso em células T CD4 que em CD8 (HUTLOFF et al., 1999). Os dados
encontrados para o ICOS são reforçados pelos achados da qPCR que
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mostraram uma maior expressão do gene ICOS em sintomáticos quando
comparados aos recuperados, em nível basal.
Não há trabalhos na literatura, que tenham avaliados a molécula
coestimulatória ICOS na leishmaniose visceral, mas na leishmaniose cutânea
(LC) Miyahira et al., demonstraram em modelo experimental de infecção por L.
major, que o uso de anticorpos de bloqueio para ICOS ou camundongos BALB/c
deficientes da molécula apresentam um melhor prognóstico, indicando o papel
de ICOS na indução do perfil Th2 (MIYAHIRA et al., 2003). Além disso, Nouailles
et al., tem demonstrado, em modelos experimentais de infecção por
Mycobacterium tuberculosis, que a ausência de ICOS na fase tardia da infecção,
é responsável pelo aumento da produção de IFN-γ pelas células T CD4 efetoras,
o que favorece a proteção contra a infecção (NOUAILLES et al., 2011).
O papel de ICOS foi avaliado também em associação com a molécula
coestimulatória CD28. Encontramos que durante a LV sintomática, há um
aumento na porcentagem de células CD28+ICOS+ em linfócitos T, após estímulo
por SLA (dado não encontrado em recuperados nem nos controles), e também
na condição ex vivo. Nossos resultados corroboram com alguns trabalhos que
tem sugerido que a ativação de CD28 é requerida para a polarização de células
T no perfil Th1 e Th2, mas quando CD28 é expressa junto com ICOS há uma
preferência para a polarização dos linfócitos T para o perfil Th2, sendo
encontrada a produção de IL-4 e IL-10 (RUDD; SCHNEIDER, 2003; SHILLING et
al., 2009).
Durante a fase sintomática da leishmaniose visceral há uma maior
alteração nas moléculas co-estimulatórias em células T CD8 do que em células
T CD4. O papel das células T CD8 na LV precisa ser melhor explorado. Tem
sido sugerido que as células T CD8 ajudam na formação de granulomas, no
controle parasitário e são envolvidas no controle da LV após a terapia (MURRAY
et al., 2015; TSAGOZIS; KARAGOUNI; DOTSIKA, 2005). Estudos na
leishmaniose cutânea, resultante da infecção por Leishmania braziliensis, têm
sugerido que as células T CD8 podem apresentar papéis distintos influenciando
o resultado da infecção, tem sido mostrado que as células T CD8 podem ter
participação importante na produção de IFN-γ e na produção de quimiocinas,
mas podem ter também papel na indução das lesões cutâneas observadas, pela
apresentação de um fenótipo citotóxico, promovendo uma resposta inflamatória
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exacerbada, com liberação de DAMPs (perfis moleculares associados ao dano)
que levam a uma destruição tecidual (NOVAIS; SCOTT, 2015; STROWIG et al.,
2012). O aumento da expressão de CTLA-4 em linfócitos T CD8, na
leishmaniose visceral, pode inibir a produção de IFN-γ essencial para o controle
do parasita.
Alguns trabalhos

tem

sugerido

que

os

ligantes das moléculas

coestimulatórias, especialmente B7-1 e B7-2, podem diferencialmente influenciar
o desenvolvimento de células Th1 e Th2, influenciando a resposta imune nas
doenças (KEANE-MYERS et al., 1997; KUCHROO et al., 1995). Estudos na
leishmaniose cutânea, por L. major, tem implicado o B7-2 no desenvolvimento
da resposta Th2, e consequentemente, susceptibilidade à doença, enquanto o
B7-1 não tem mostrado influência na LC (BROWN et al., 1996). Para avaliar o
papel da coestimulação durante e após a LV nós avaliamos, por citometria de
fluxo, a porcentagem de alguns dos ligantes das moléculas coestimulatórias
citadas acima, em monócitos CD14+. Não encontramos nenhuma alteração na
expressão das moléculas CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2), ligantes do CD28 e do
CTLA-4, nem do HLA-DR (MHC II), ICOSL (ligante do ICOS) ou do CD40, em
indivíduos sintomáticos, recuperados ou controles. Com o intuito de avaliar se
estava ocorrendo alteração, não no número de células expressando tais ligantes,
mas na quantidade de moléculas na superfície das células, fizemos o MFI
(mediana de intensidade de fluorescência) das mesmas moléculas onde também
não encontramos diferença em indivíduos sintomáticos nem em recuperados,
após estimulação por SLA, com exceção do marcador CD86+, que apresentou
aumento na quantidade de receptores expressos nas células após estimulação
por SLA, em indivíduos recuperados. Outro dado que nos chamou a atenção foi
a porcentagem do ICOSL em células CD14+CD80+ após estimulação por SLA.
Encontramos que enquanto nos indivíduos sintomáticos há um aumento destas
células expressando o ligante do ICOS, em recuperados não há diferença, mas
nos indivíduos controles há uma diminuição após o estímulo. Este dado é
condizente com o que achamos para o ICOS, ou seja, em indivíduos
sintomáticos há um aumento da expressão de ICOS, após estímulo por SLA, na
superfície dos linfócitos T, que é acompanhada pelo aumento do seu ligante em
células CD14+CD80+. O fato de não encontrarmos alteração de ICOSL em
monócitos CD14+, pode estar associado ao fato de diferentes células terem o
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receptor, e desta forma, terem papel mais importante que os monócitos CD14 +
na leishmaniose visceral (CARVALHEIRO et al., 2012).
Aparentemente, os ligantes das moléculas coestimulatórias em monócitos
CD14+ não sofrem alteração durante a LV ativa, e desta forma, nossos dados
não confirmam os achados de Roy et al., que encontraram durante a LV ativa,
em pacientes indianos, um aumento de CD80, uma diminuição em CD86, e uma
diminuição de HLA-DR em monócitos CD14+, mas não foi encontrada nenhuma
alteração na expressão de CD40 nos mesmos monócitos, similar ao que
encontramos (ROY et al., 2014). A justificativa para tal diferença entre nossos
trabalhos pode ser associada ao diferente tipo de Leishmania, ao diferente tipo
de população e o uso de células mononucleares de sangue periférico.
A ausência de resposta específica ao SLA pelos monócitos CD14+, e as
diferenças mostradas na coestimulação de linfócitos T podem implicar estes
marcadores na susceptibilidade ao desenvolvimento da LV sintomática. A via de
coestimulação pode dirigir a produção de determinadas citocinas que podem
favorecer o desenvolvimento da LV. Como podemos notar em nosso trabalho
algumas citocinas são produzidas em maior quantidade, após estímulo por SLA,
durante a doença, como o caso da IL-10, embora também possa ser encontrada
após a cura, o que não corrobora com os achados de Singh et al., que
encontraram produção apenas durante a doença ativa (SINGH et al., 2012),
enquanto outras são mais produzidas após a cura, como o IFN-γ, TNF e IL-6,
embora também tenha sido visto produção durante a doença. Para a IL-6,
nossos dados não confirmam ao achados da literatura sobre a LV, mas
confirmam a possível participação da IL-6 tanto nas respostas Th1, quanto nas
Th2, como foi sugerido por Samoilova et al., (SAMOILOVA et al., 1998), futuras
investigações não necessárias para examinar a contribuição da IL-6 no balanço
Th1/Th2 na infecção por Leishmania. IL-2 mostrou produção após estímulo
somente nos indivíduos recuperados, estes dados não confirmam os achados de
Kumar et al., que não encontraram produção desta citocinas em indivíduos
curados após a LV, na Índia (KUMAR et al., 2010). Como podemos observar há
uma produção de múltiplas citocinas durante e após a LV, desta forma, não
podemos implicar, exclusivamente, esta ou aquela citocina com a forma da
doença, como acontecia no passado (SUNDAR et al., 1997). Talvez, a melhor
forma de avaliar a produção de determinadas citocinas durante e após a LV, seja
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utilizar a razão entre citocinas importantes, como no caso de IFN-γ e IL-10, como
já tem sido feito para outras doenças, como a tuberculose (JAMIL et al., 2007).
Podemos observar uma clara predominância de IFN-γ após estímulo por SLA,
em indivíduos recuperados, sendo observado um maior predomínio de IL-10
durante a doença. Estes parâmetros podem ser utilizados para avaliar a
restauração da resposta imune em indivíduos curados para a LV.
Embora a capacidade de produzir IFN-γ sugira uma tentativa da resposta
imune em estabelecer uma resposta adequada ao estímulo, mesmo em
indivíduos sintomáticos para a LV, devemos tomar cuidado com a análise das
informações. Segundo Singh et al., a produção de IFN-γ seguindo a estimulação
antigênica de células do sangue total in vitro, não necessariamente reflete a
responsividade destas células in vivo, ou a resposta destas células em órgãosalvo onde a função das APCs pode ser fortemente inibida pela produção
localizada de IL-10 (SINGH et al., 2012).
De uma forma mais ampla, a manipulação das vias coestimulatórias
podem fornecer novos alvos para imunoterapia, aumentando a imunidade antiLeishmania. Um bom exemplo da manipulação das vias coestimulatórias foi a
liberação da utilização do Ipilimumab, uma droga baseada no bloqueio do CTLA4, para o tratamento do melanoma (LIPSON; DRAKE, 2011). Com base nos
nossos dados, podemos inferir que abordagens que incluam as moléculas,
CTLA-4 e ICOS, podem ter potencial sucesso no controle da leishmaniose
visceral, fornecendo meios adicionais de tratamento da doença. O bloqueio
destas moléculas pode facilitar a eliminação do parasita por aumentar a
apoptose das células infectadas e/ou a liberação de intermediários reativos pelos
macrófagos.
O conhecimento de como a Leishmania infantum pode manipular a
resposta imune e qual o real papel das moléculas coestimulatórias na infecção e
evolução pós infecção pode auxiliar a desenvolvimento de alternativas
terapêuticas. O sucesso do tratamento da LV é dependente da resposta imune
do hospedeiro, e a manipulação destas respostas, sozinha ou em combinação
com as drogas, podem ser úteis no melhoramento do tratamento. A
imunomodulação tem por objetivo melhorar a resposta imune do hospedeiro,
aumentando a resposta Leishmania específica, na presença ou ausência da
terapia convencional, permitindo diminuir as doses das drogas anti-Leishmania
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ou diminuir o tempo de tratamento, desta forma reduzindo o risco do surgimento
de parasitas resistentes às drogas.
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5. CONCLUSÕES


Indivíduos com leishmaniose visceral sintomática apresentam aumento na
expressão da molécula coestimulatória CTLA-4;



Durante a LV sintomática há maior proporção de ICOS nos linfócitos T;



Indivíduos LV sintomáticos apresentam maior proporção de OX-40, nos
linfócitos T;



A alteração na expressão de moléculas coestimulatórias é mais
pronunciada em linfócitos T CD8;



CD80, CD86, CD40, HLA-DR e ICOSL não apresentam alteração na
expressão durante a LV sintomática;



O aumento na razão IFN-γ/IL-10 sugere uma restauração da resposta
imune em recuperados para LV.
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Apêndice

Esquema geral para obtenção dos dados de citometria. A - Modelo para
obtenção das moléculas coestimulatórias na população de células T CD4 e CD8;
B - Modelo para CD28+ICOS+ em linfócitos T; C - Modelo para avaliação de
moléculas em monócitos CD14+.

