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RESUMO 

 

 A infecção por Leishmania pode resultar num amplo espectro de manifestações 

clínicas e a infecção por Leishmania amazonensis é associada a uma deficiência na 

resposta de linfócitos T específicos para o parasito. Células dendríticas direcionam a 

diferenciação de linfócitos Th1 que contribuem para o controle da infecção por 

Leishmania. Em um trabalho anterior, nós mostramos que a infecção por L. amazonensis, 

mas não por L. braziliensis ou L. major, prejudica a resposta de células dendríticas por um 

mecanismo dependente do receptor de adenosina A2B. Neste trabalho, nós avaliamos a 

expressão de receptores de adenosina e os eventos intracelulares ativados a partir do 

receptor A2B em células dendríticas infectadas, bem como o papel desses eventos na 

infecção de camundongos por L. amazonensis. Inicialmente, células dendríticas derivadas 

de células de medula óssea de camundongos C57BL/6J foram infectadas por promastigotas 

metacíclicas de L. amazonensis, L. braziliensis ou L. major. Imagens obtidas por 

microscopia de fluorescência mostraram que a infecção por promastigotas metacíclicas de 

L. amazonensis estimula a redistribuição do receptor A2B para a superfície de células 

dendríticas infectadas, sem alterar a quantidade total do receptor, avaliada por western 

blotting, nem a expressão dos receptores de adenosina A1, A2A e A3. A infecção por L. 

braziliensis, L. major ou promastigotas procíclicas de L. amazonensis não alteram a 

expressão do receptor A2B em células infectadas. Nossos resultados mostraram, ainda, que 

a infecção por L. amazonensis estimula a produção de AMPc e a fosforilação de ERK1/2 

por mecanismos dependentes do receptor A2B. Além disso, L. amazonensis prejudica a 

expressão de CD40 e a produção de IL-12p70 por células dendríticas, efeitos 

independentes de IL-10 e revertidos pela inibição de adenilato ciclase, de PI3K e da 

fosforilação de ERK1/2. Por fim, camundongos infectados na orelha por L. amazonensis na 

presença de inibidores do receptor A2B ou das proteínas PI3K ou ERK1/2 desenvolvem 

lesões menores se comparados a animais controles, mas apenas o bloqueio do receptor A2B 

é capaz de diminuir o parasitismo tecidual. Concluindo, nós propomos um novo 

mecanismo utilizado por L. amazonensis (redistribuição do receptor A2B � AMPc � PI3K 

� ERK1/2) para inibir a ativação de células dendríticas, que parece ser importante para a 

deficiência na resposta imune observada na infecção por essa espécie de parasito. 

 

Palavras-chave: Receptor de adenosina A2B, ERK1/2, Leishmania amazonensis, células 

dendríticas. 
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ABSTRACT 

 

A2B adenosine receptor recruitment and the activation of cAMP-PI3K-ERK1/2 pathway 

impair Leishmania amazonensis-infected dendritic cells response 

 

 Leishmania infection can result in a wide spectrum of clinical manifestations and 

L. amazonensis is associated with a lack of antigen-specific T-cell responses. Dendritic 

cells direct the differentiation of T-helper 1 lymphocytes that contribute to the control of 

Leishmania infection. In a previous work, we showed that infection by L. amazonensis, but 

not by L. braziliensis or L. major, impairs dendritic cells responses by activating 

adenosine A2B receptors. Here, we evaluated the expression of adenosine receptors and the 

intracellular events triggered by A2B receptor in infected cells. Furthermore, we evaluated 

the role of these intracellular events in L. amazonensis-infected mice. With this aim, bone 

marrow-derived dendritic cells from C57BL/6J mice were infected with metacyclic 

promastigotes of either L. amazonensis, L. braziliensis or L. major. Fluorescence 

microscopy revealed that L. amazonensis infection stimulates the redistribution of A2B 

receptor to the surface of infected dendritic cells, without altering total A2B receptor 

protein density, as gauged by Western blotting, nor the expression of A1, A2A or A3 

adenosine receptors. We also report that L. amazonensis increases cAMP production and 

ERK1/2 phosphorylation in infected dendritic cells by a mechanism dependent on A2B 

receptor. Furthermore, L. amazonensis infection impairs CD40 expression and IL-12 

production by dendritic cells, an IL-10-independent effect prevented by the inhibition of 

adenylate cyclase, PI3K or ERK1/2 phosphorylation. Finally, mice infected in ear with L. 

amazonensis in the presence of inhibitors of A2B receptor, PI3K or ERK1/2 develop 

smaller lesions if compared with control animals, but only A2B receptor blockade 

decreases tissue parasitism. In conclusion, we propose a new pathway used by L. 

amazonensis (A2BR redistribution � cAMP � PI3K � ERK1/2) to suppress dendritic 

cells activation, which may contribute to the pronounced deficiency of immune response 

elicited against this parasite infection.    

 

Keywords: A2B adenosine receptor, ERK1/2, Leishmania amazonensis, dendritic cells. 
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ERK1/2: cinase regulada por sinal extracelular 1/2, do inglês extracellular signal-

regulated protein kinases 1/2 

FITC: isotiocianato de fluoresceína, do inglês fluorescein isothiocyanate 

Flt3L: ligante de Flt3, do inglês Fms-like tyrosine kinase 3 ligand 

GAPDH: gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

GDP: difosfato de guanosina, do inglês guanosine diphosphate 
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GM-CSF: fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos, do inglês 

granulocyte-macrophage colony-stimulating fator 

GPCR: receptores associados a proteínas G, do inglês G protein-coupled receptor 

GRK: GPCR cinases, do inglês GPCR kinase 

GTP: trifosfato de guanosina, do inglês guanosine triphosphate 

HBSS: solução balanceada de Hank, do inglês Hank’s balanced salt solution 

HIF-1α: fator indutor de hipóxia – 1α, do inglês hypoxia-inducible factor – 1α 

IBMX: 3-isobutil-1-metilxantina 

IFN-γ: interferon-γ 

IL: interleucina 

IP3: inositol 1,4,5-trifosfato, do inglês inositol triphosphate 

JNK: cinase c-Jun N-terminal, do inglês c-jun N-terminal kinases 

KT5720: (9R,10S,12S)-2,3,9,10,11,12-hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-9,12-epoxy-

1H-diindolo[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic acid, 

hexyl ester 

La: Leishmania amazonensis 

Lb: Leishmania braziliensis 

Lm: Leishmania major 

LPG: lipofosfoglicano 

LPS: lipopolissacarídeo 

LY294002: 2-(4-morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one hydrochloride 

MAPK: proteína cinase ativada por mitógeno, do inglês mitogen activated protein kinase 

M-CSF: fator estimulador de colônias de macrófagos, do inglês macrophage colony-

stimulating fator 

MHC: molécula apresentadora de antígeno codificada a partir do complexo principal de 

histocompatibilidade, do inglês major histocompatibility complex 

MHCI: MHC de classe I 

MHCII: MHC de classe II 

MMR: receptor de manose, do inglês macrophage mannose receptor 

MRS1754: N-(4-cyanophenyl)-2-[4-(2,3,6,7-tetrahydro-2,6-dioxo-1,3-dipropyl-1H-purin-

8-yl)phenoxy]-acetamide 
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NECA: 5’-(N-etilcarboxiamido)adenosina 

NF-κB: fator de transcrição nuclear kappa B, do inglês nuclear transcription factor kappa 

B 

PAMP: padrão molecular associado a patógenos, do inglês pathogen-associated molecular 

pattern 

PBS: salina tamponada com fosfato, do inglês phosphate-buffered saline 

PCR: reação em cadeia da polimerase, do inglês polymerase chain reaction 

PDK-1: cinase dependente de fosfatidilinositol-1, do inglês phosphoinositide-dependent 

kinase-1 

PE: ficoeritrina, do inglês phycoerythrin 

PI(3,4)P2: fosfatidilinositol 3,4-bifosfato, do inglês phosphatidylinositol (3,4)-biphosphate 

PI(3,4,5)P3: fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, do inglês phosphatidylinositol (3,4,5)-

triphosphate 

PI(4,5)P2: fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, do inglês phosphatidylinositol (4,5)-biphosphate 

PI3K: cinase de fosfatidilinositol-3, do inglês phosphoinositide 3-kinase 

PKA: proteína cinase A, do inglês protein kinase A 

PKB: proteína cinase B, ou Akt, do inglês protein kinase B 

PKC: proteína cinase C, do inglês protein kinase C 

qPCR: PCR quantitativa, do inglês quantitative PCR 

ROI: intermediário reativo de oxigênio, do inglês reactive oxygen intermediate 

SAPK/p38: proteína cinase ativada por estresse / p38, do inglês stress-activated protein 

kinases / p38 

SB203580: 4-[5-(4-fluorophenyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-yl]pyridine 

SFB: soro fetal bovino 

SP600125: anthra[1-9-cd]pyrazol-6(2H)-one 

SQ22536: 9-(tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine 

TGF-β: fator tranformador de crescimento-β, do inglês transforming growth factor-β 

TNF-α: fator de necrose tumoral-α, do inglês tumor necrosis factor-α 

U0126: 1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis[2-aminophenylthio]butadiene 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 



1. Introdução e revisão da literatura 
 
 

20 
 

1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A leishmaniose difusa, no Brasil, está associada à infecção por Leishmania 

amazonensis. Embora seja uma forma rara da leishmaniose tegumentar, merece atenção 

por ainda não haver tratamento eficaz. A falha na terapia pode ser atribuída, 

principalmente, à capacidade do parasito de inibir a resposta imune do hospedeiro, que 

seria responsável pelo controle da infecção. 

 Estudos realizados em modelo murino associam a susceptibilidade à infecção por 

outras espécies de Leishmania à presença de linfócitos do tipo Th2, ativação de linfócitos 

T reguladores e à produção da citocina imunossupressora IL-10, mas nenhuma das 

situações parecem ter papel na progressão da infecção por L. amazonensis. 

 A participação de nucleotídeos e nucleosídeos extracelulares na regulação de 

processos inflamatórios tem recebido bastante atenção da comunidade científica nos 

últimos anos. Várias publicações têm demonstrado um importante papel da adenosina na 

progressão de tumores e na patogênese da infecção por diversos micro-organismos. Nosso 

principal objetivo com esse trabalho é estudar o papel da adenosina na infecção por L. 

amazonensis, como um mecanismo de imunossupressão distinto dos utilizados por outras 

espécies de Leishmania. 

 

 

1.1. Leishmania e leishmanioses 

 

1.1.1. Aspectos gerais e manifestações clínicas 

 

 Leishmaniose é um grupo de doenças causadas por protozoários do gênero 

Leishmania e transmitidas entre seus hospedeiros por fêmeas de flebotomíneos. Apresenta 

um amplo espectro de manifestações clínicas, sendo o resultado da infecção determinado 

pela espécie do parasito e pela resposta imune montada pelo hospedeiro (Reithinger et al., 

2007). É endêmica em países da América, África e Ásia, sendo que 90% dos casos de 

leishmaniose visceral acontecem na Índia, Bangladesh, Sudão, Etiópia e Brasil, e 70-75% 

dos casos de leishmaniose tegumentar acontecem no Afeganistão, Argélia, Colômbia, 

Brasil, Irã, Síria, Etiópia, Sudão, Costa Rica e Peru (Alvar et al., 2012). 

 A forma mais grave da doença é a leishmaniose visceral, caracterizada pelo 

acometimento de baço, fígado e medula óssea. Pode permanecer assintomática e subclínica 
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em alguns casos, mas nos casos mais graves pode levar à caquexia e à morte. É causada 

pelas espécies Leishmania donovani e Leishmania infantum (Herwaldt, 1999). 

 A leishmaniose tegumentar pode ser dividida em quatro grupos: leishmaniose 

cutânea localizada, leishmaniose cutânea disseminada, leishmaniose mucocutânea e 

leishmaniose difusa (Silveira et al., 2004). A leishmaniose cutânea localizada, provocada 

por qualquer espécie dos subgêneros Viannia e Leishmania presentes no Novo Mundo, tem 

como principais agentes etiológicos Leishmania braziliensis, Leishmania guyanensis e 

Leishmania amazonensis, além de Leishmania major, Leishmania tropica e Leishmania 

aethiopica presentes no Velho Mundo. É caracterizada por lesões ulcerativas no local de 

picada do inseto e que normalmente apresentam cura espontânea, uma vez que os pacientes 

desenvolvem uma resposta imune celular adequada para combater o parasito. A 

leishmaniose cutânea disseminada, provocada principalmente por L. braziliensis, apresenta 

inúmeras lesões não contíguas que variam de pápulas eritematosas a úlceras; tais lesões são 

formadas pela disseminação do parasito pelas vias hematogênica e linfática. A 

leishmaniose mucocutânea, também causada por L. braziliensis e L. guyanensis, é 

caracterizada por uma resposta imune exacerbada, com acometimento das mucosas da 

nasofaringe por lesões destrutivas. Normalmente secundária à lesão cutânea, é de difícil 

confirmação parasitológica devido à escassez de parasitos. Finalmente, a leishmaniose 

difusa, associada a lesões difusas não ulcerativas ricas em parasitos e à ausência de 

resposta de linfócitos T específicos, tem como principais agentes etiológicos Leishmania 

pifanoi e L. amazonensis (Herwaldt, 1999; Reithinger et al., 2007; Silveira et al., 2004; 

Silveira et al., 2009). 

 

1.1.2. Biologia do parasito 

  

 Protozoários do gênero Leishmania se apresentam em duas formas: formas 

promastigotas, que são alongadas, flageladas e com estágio de desenvolvimento 

extracelular, e formas amastigotas, que são arredondadas, sem flagelo aparente e com 

estágio de desenvolvimento intracelular (Handman, 1999). 

 O parasito apresenta um ciclo de vida heteroxênico (Figura 1), alternando entre o 

hospedeiro vertebrado, que inclui animais selvagens, domésticos e o homem, e o 

hospedeiro invertebrado, que são fêmeas de flebotomíneos pertencentes aos gêneros 

Phlebotomus (presentes no Velho Mundo) e Lutzomyia (presentes no Novo Mundo). No 

hospedeiro vertebrado, o estágio de desenvolvimento do parasito é intracelular, enquanto 
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no flebotomíneo seu desenvolvimento é extracelular e restrito ao trato digestivo do inseto 

vetor (Kamhawi, 2006; Kaye & Scott, 2011). Alterações na composição e estrutura do 

LPG – lipofosfoglicano, glicoconjugado abundante na superfície de promastigotas – são 

determinantes para o sucesso da interação entre a Leishmania e seu inseto vetor específico 

(Kamhawi, 2006). 

 

 
 

Figura 1. Ciclo de vida do parasito Leishmania. No intestino de fêmeas de flebotomíneos, amastigotas de Leishmania 
se transformam em promastigotas, que passam por uma série de modificações até originarem promastigotas metacíclicas, 
que são as formas infecciosas para o hospedeiro vertebrado. Durante seu repasto sanguíneo, esses insetos regurgitam 
promastigotas metacíclicas juntamente com componentes da saliva. Os parasitos são rapidamente fagocitados por células 
do sistema fagocitário mononuclear, principalmente macrófagos, onde se transformarão novamente em formas 
amastigotas replicativas, que podem infectar novas células. Durante novo repasto sanguíneo, outro inseto vetor ingere 
macrófagos infectados com amastigotas, que se transformarão em promastigotas metacíclicas, reiniciando o ciclo. (Kaye 
& Scott, 2011). 
 

 

 O ciclo de vida da Leishmania se inicia quando fêmeas de flebotomíneos, durante 

seu repasto sanguíneo no hospedeiro mamífero, ingerem macrófagos infectados por 
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amastigotas. No trato digestivo desses insetos, as formas amastigotas dão origem a 

promastigotas procíclicas, replicativas, lentas e com flagelo curto. Após várias etapas de 

diferenciação e multiplicação, passando pelas formas nectomonadas, leptomonadas e 

haptomonadas, finalmente se transformam em promastigotas metacíclicas, com alta 

motilidade, corpo celular curto e flagelo longo (Kamhawi, 2006). Promastigotas 

metacíclicas são as formas infecciosas do parasito, que serão transmitidas aos hospedeiros 

mamíferos durante novo repasto sanguíneo. São resistentes à lise mediada pelo 

complemento, e rapidamente infectam células do sistema fagocitário mononuclear, 

principalmente macrófagos. Nessas células, se transformam novamente em formas 

amastigotas replicativas, que podem infectar novas células ou reiniciar o ciclo (Handman, 

1999; Kamhawi, 2006). 

 

 

1.2. Resposta imune à infecção por Leishmania 

 

1.2.1. Células hospedeiras 

 

 Na leishmaniose há uma interação complexa entre o parasito e a célula do 

hospedeiro. Embora os macrófagos sejam as principais células hospedeiras, permitindo a 

sobrevivência e a multiplicação de amastigotas (quando os mecanismos leishmanicidas 

falham), neutrófilos e células dendríticas também podem ser infectados e desempenham 

um papel importante na manutenção do parasitismo e na regulação da resposta imune do 

hospedeiro (Kaye & Scott, 2011). 

 Neutrófilos são rapidamente recrutados para os locais de infecção, como 

demonstrado para L. major (Peters et al., 2008) e L. infantum (Thalhofer et al., 2011). 

Além disso, se mostram importantes para a eliminação de algumas espécies de Leishmania, 

como L. braziliensis, onde cooperam com macrófagos para a produção de intermediários 

reativos de oxigênio (ROIs) (Novais et al., 2009), e L. amazonensis, pela produção de 

“redes” fibrosas compostas por DNA, histonas e grânulos, conhecidas como NETs – 

neutrophil extracellular traps (Guimaraes-Costa et al., 2009). Em contrapartida, 

macrófagos ingerem neutrófilos apoptóticos infectados por L. major e a presença de um 

fosfolipídio na célula apoptótica capaz de se ligar à anexina V presente no macrófago não 

ativa suas funções microbicidas e favorece a sobrevivência do parasito (Laskay et al., 

2003). 
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 Macrófagos e células dendríticas também são rapidamente infectados por 

Leishmania e se tornam a população infectada dominante após 24 horas de infecção (Ng et 

al., 2008; Ribeiro-Gomes et al., 2012). O número de macrófagos e células dendríticas 

residentes na derme é baixo para sustentar a multiplicação dos parasitos e o recrutamento 

de monócitos, que são os precursores dessas células, estimulado por neutrófilos e plaquetas 

compensa tal limitação (Goncalves et al., 2011; Kaye & Scott, 2011). A ativação de 

macrófagos representa o principal mecanismo de eliminação do parasito, pela produção de 

ROIs e óxido nítrico (Liese et al., 2008).  

 

1.2.2. Resposta imune à infecção por Leishmania 

 

 Leishmaniose é um ótimo exemplo de interação complexa entre parasito e célula 

hospedeira e a resposta imune frente à Leishmania será dependente da espécie do parasito e 

da genética do hospedeiro (Kaye & Scott, 2011; Sacks & Noben-Trauth, 2002). 

 Como dito anteriormente, neutrófilos são as primeiras células a migrarem para os 

locais de infecção e apresentam funções contraditórias, ora ajudando e ora prejudicando no 

combate a infecções por Leishmania. São uma fonte importante de quimiocinas que atuam 

no recrutamento de monócitos / macrófagos e células dendríticas para o local da infecção 

(Charmoy et al., 2010; Kaye & Scott, 2011). 

 Macrófagos, as principais células hospedeiras para Leishmania, são ativados pela 

citocina IFN-γ e tornam-se capazes de produzir as citocinas inflamatória TNF-α, IL-1 e IL-

6, além de IL-12; células dendríticas também são uma importante fonte de IL-12 

(Mougneau et al., 2011). Tal citocina é um pré-requisito para a montagem de uma resposta 

Th1 protetora contra o parasito (Afonso et al., 1994). 

 Linfócitos são essenciais para o controle da infecção por Leishmania. Linfócitos T 

CD4+ do tipo Th1, assim como linfócitos T CD8+, secretam IFN-γ que estimula a ativação 

de macrófagos. Células do tipo Th2, diferenciadas na ausência de IL-12, secretam IL-4, IL-

5 e IL-13, que inibem a montagem de uma resposta protetora (Mougneau et al., 2011). A 

associação entre as respostas Th1 e Th2 à resistência e susceptibilidade de camundongos à 

infecção foi bem descrita para a espécie L. major (Sacks & Noben-Trauth, 2002), mas não 

se aplica à infecção por L. amazonensis, onde a susceptibilidade está mais associada à 

ausência de uma resposta Th1 do que à presença de uma resposta Th2 (Afonso & Scott, 

1993). 
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 Finalmente, as citocinas IL-10 e TGF-β, produzidas principalmente por 

macrófagos, células dendríticas e células T reguladoras, aparecem como as principais 

citocinas imunomoduladoras e supressoras da resposta imune protetora contra Leishmania 

(Kaye & Scott, 2011; Mougneau et al., 2011; Sacks & Sher, 2002). 

 Assim como são capazes de ativar diversos mecanismos microbicidas das respostas 

inata e adaptativa, protozoários do gênero Leishmania desenvolveram diversos 

mecanismos de evasão para prevenir o desenvolvimento de uma resposta imune 

esterilizante. Inicialmente, promastigotas metacíclicas escapam da lise mediada pelo 

complemento com o auxílio das moléculas de superfície LPG e gp63; além disso, LPG 

atrasa a fusão do fagossomo ao lisossomo e a proteína gp63 inibe a atividade de hidrolases 

lisossomais, prevenindo a destruição dos parasitos (Sacks & Sher, 2002). Esses parasitos 

interferem em diversas vias de sinalização de macrófagos e células dendríticas, 

dependentes, principalmente, de fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB), Ca2+ 

intracelular, proteína cinase C (PKC), cinase c-Jun N-terminal (JNK) e outras proteínas 

cinases ativadas por mitógeno (MAPK) (Olivier et al., 2005). Como consequência, inibem 

a expressão da molécula apresentadora de antígeno MHC e de co-estimuladores, 

prejudicando a apresentação de antígenos, inibem a produção de IL-12 e o 

desenvolvimento de uma resposta Th1, estimulam a produção de IL-10 e TGF-β e induzem 

a resposta de células T reguladoras (Kaye & Scott, 2011; Olivier et al., 2005; Rodrigues et 

al., 2014; Sacks & Sher, 2002). 

 Acrescentando aos mecanismos de evasão apresentados acima, vários trabalhos têm 

demonstrado a importância da expressão de ectonucleotidases na superfície de parasitos do 

gênero Leishmania como um novo mecanismo de escape da resposta imune, já que essas 

enzimas são capazes de hidrolisar o ATP extracelular e produzir adenosina (Berredo-Pinho 

et al., 2001; Freitas-Mesquita & Meyer-Fernandes, 2014; Maioli et al., 2004; Marques-da-

Silva et al., 2008). Essa estratégia utilizada por esses protozoários é extremamente 

relevante no nosso contexto, considerando os efeitos do ATP e, principalmente, da 

adenosina sobre a resposta imune, como será discutido posteriormente. 

 Durante o repasto sanguíneo, a saliva do flebotomíneo também é inoculada e exerce 

papel importante na interação do parasito com o hospedeiro. Uma das substâncias 

encontradas na saliva é o maxadilan, que possui significativa propriedade vasodilatadora 

(Kamhawi, 2000), além de propriedades imunomoduladoras, pelo aumento da produção de 

IL-10 e TGF-β e diminuição da produção de IL-12, TNF-α, IFN-γ e óxido nítrico (Andrade 

et al., 2007; Brodie et al., 2007; Kamhawi, 2000). A saliva contém, ainda, 
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ectonucleotidases, AMP e adenosina, que também apresentam propriedades 

imunomoduladoras (Katz et al., 2000). 

 

1.2.3. Resposta imune na leishmaniose difusa 

 

 L. braziliensis e L. amazonensis se destacam das outras espécies de Leishmania por 

causar as duas formas mais graves da leishmaniose tegumentar: a leishmaniose 

mucocutânea e a leishmaniose difusa, respectivamente, que ocupam polos opostos do 

espectro de manifestações clínicas. A primeira forma está associada a uma reação de 

hipersensibilidade mediada por linfócitos T, onde altos níveis de IFN-γ e TNF-α 

contribuem para uma resposta inflamatória exacerbada e consequente lesão tecidual. A 

leishmaniose difusa ocupa um polo oposto, sendo caracterizada pela presença de linfócitos 

T antígeno-específicos hiporreativos e alta produção de IL-4, IL-10 e TGF-β (Silveira et 

al., 2009). 

 Em pacientes que apresentam a forma mucocutânea, a reação de DTH 

(hipersensibilidade do tipo tardio, ou teste de Montenegro especificamente para 

leishmaniose) é positiva, e em pacientes que apresentam a forma difusa a reação é 

negativa. De fato, já foi mostrado um aumento na densidade de células de Langerhans 

(uma subpopulação de células dendríticas presentes na epiderme) quando comparadas 

lesões de pacientes que apresentam DTH positiva e lesões de pacientes que apresentam 

DTH negativa, sugerindo que a ativação de células de Langerhans pelo parasito pode ser 

importante para a imunossupressão (Silveira et al., 2004). 

  L. amazonensis, além de ser a principal espécie responsável pela leishmaniose 

cutânea difusa, pode provocar lesões cutâneas localizadas. Mais de 50% desses pacientes 

com lesões localizadas apresentam DTH negativa, diferente do que acontece com a maioria 

dos pacientes que apresentam o mesmo tipo de lesões, porém provocadas por L. 

braziliensis (Silveira et al., 1991). Isso nos sugere que a modulação da resposta de 

linfócitos T é influenciada pela espécie do parasito e, o mais importante, que L. 

amazonensis é mais capaz de suprimir a resposta imune, ao menos quando comparada à L. 

braziliensis. 

 No caso da leishmaniose difusa, a resistência da L. amazonensis aos tratamentos 

convencionais é bastante comum (Reithinger et al., 2007; Silveira et al., 2009) e a inibição 

da resposta de linfócitos T específicos associada a infecções por essa espécie pode 

contribuir para a falha na terapia.  
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1.3. Células dendríticas 

 

1.3.1. Diferenciação de células dendríticas e subpopulações 

 

 Células dendríticas são células essenciais para a resposta imune inata e para o 

direcionamento da resposta imune adquirida. Foram descritas pela primeira vez na década 

de 70 por Steinman e colaboradores (Steinman & Cohn, 1973; Steinman & Cohn, 1974; 

Steinman et al., 1974) e até hoje recebe a atenção de inúmeros pesquisadores. Foram 

identificadas no baço como uma população minoritária, mas com características bastante 

peculiares que as separavam inclusive da população de macrófagos, células com as quais 

dividem um maior número de características. Morfologicamente, foram caracterizadas 

como células grandes, com citoplasma organizado em pseudópodos que variam em 

comprimento, largura, forma e número, que parecem estender e retrair em resposta a 

delicados processos celulares, resultando numa variedade de formas celulares. O 

citoplasma contém muitos grânulos e o núcleo é grande e com uma espessa membrana 

(Steinman & Cohn, 1973). No fim da mesma década, células dendríticas foram notadas 

como potentes estimuladoras da reação mista de leucócitos (Steinman & Witmer, 1978). 

 Mais tarde foi identificada uma população morfologicamente semelhante a 

plasmócitos, mas capaz de se diferenciar em células dendríticas imunogênicas que levam à 

ativação de células T contra antígenos virais. Essas células foram denominadas células 

dendríticas plasmocitoides, e as células identificadas por Steinman passaram a ser 

identificadas como células dendríticas clássicas ou convencionais (Merad et al., 2013; 

Steinman & Idoyaga, 2010). 

 Na medula óssea, células estaminais hematopoiéticas (HSC) diferenciam-se em 

células precursoras mielóides (CMP), que diferenciam-se em progenitores de macrófagos e 

células dendríticas (MDP). MDP parecem ser os precursores diretos de progenitores 

comuns de células dendríticas (CDP), que dão origem às subpopulações de células 

dendríticas. CDP originam precursoras de células dendríticas (pré-DC) e células 

dendríticas plasmocitoides, que deixam a medula óssea e seguem pela corrente sanguínea 

para os órgãos linfoides secundários e tecidos não linfoides (Belz & Nutt, 2012; Schraml & 

Reis e Sousa, 2015). Nos tecidos linfoides e não-linfoides, pré-DC terminam seu processo 

de diferenciação em células dendríticas convencionais, que podem ser discriminadas entre 

duas subpopulações principais: células dendríticas CD8α+/CD103+ presentes nos órgãos 

linfoides e não linfoides, respectivamente, e células dendríticas CD11b+ (Schraml & Reis e 
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Sousa, 2015). Os principais fatores que direcionam a diferenciação de células dendríticas a 

partir de progenitores da medula óssea são o ligante de Flt3 (Flt3L), o fator estimulador de 

colônias de macrófagos (M-CSF) e o fator estimulador de colônias de granulócitos e 

monócitos (GM-CSF) (Belz & Nutt, 2012; Merad et al., 2013; Schraml & Reis e Sousa, 

2015). 

 Células de Langerhans (descritas em 1968 por Paul Langerhans) estão presentes na 

epiderme e são derivadas de precursores embrionários locais Ly6C+. Apesar de origens 

distintas, células de Langerhans e células dendríticas convencionais compartilham uma 

série de propriedades imunogênicas. Células de Langerhans são caracterizadas pela 

expressão de langerina, ou CD207 (Merad et al., 2008). 

 Durante o processo inflamatório, monócitos presentes no sangue são rapidamente 

recrutados e se diferenciam numa quarta categoria de células dendríticas, denominadas 

células dendríticas derivadas de monócitos; GM-CSF parece ser essencial para a 

diferenciação dessas células (Belz & Nutt, 2012; Steinman & Idoyaga, 2010). 

 Na mucosa também encontramos algumas subpopulações de células dendríticas 

convencionais que entrarão em contato com inúmeros antígenos ambientais, antígenos 

derivados de alimentos, microbiota intestinal ou patógenos (Merad et al., 2013). Na 

ausência de patógenos ou outros estímulos inflamatórios essas populações normalmente 

ignoram os antígenos ou induzem uma resposta tolerogênica, mas essas mesmas células 

são capazes de montar uma resposta imunogênica quando micro-organismos patogênicos 

atravessam a barreira mucosa (Iwasaki, 2007). 

 Células dendríticas expressam constitutivamente CD45, MHC de classe II (MHCII) 

e CD11c, mas essa definição é limitada e não deve ser usada isoladamente para definir 

essas células (Merad et al., 2013; Steinman & Idoyaga, 2010). 

 Células dendríticas são particularmente frequentes em tecidos não linfoides que 

formam uma interface com o ambiente externo, onde funcionam como sentinelas, 

capturando patógenos para serem levados aos tecidos linfoides. Embora essa seja a via 

natural de resposta dessas células, um grande número de células dendríticas presentes nos 

órgãos linfoides são derivadas de células do sangue e são consideradas células residentes, e 

respondem a antígenos transferidos por células que migraram a partir da periferia ou 

antígenos que chegaram a esses órgãos pelas vias linfática ou sanguínea, sem serem 

carreados por células (Coquerelle & Moser, 2010; Granucci et al., 2008).  
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1.3.2. Papel das células dendríticas na resposta imune 

 

 Já foram descritas várias subpopulações de células dendríticas, localizadas tanto 

nos tecidos linfoides como nos tecidos não linfoides, e que podem ser distinguidas pela 

expressão de marcadores de superfície e por propriedades funcionais. Embora sejam 

descritas populações distintas, há evidências que as funções de células dendríticas sejam 

alteradas simplesmente pelo ambiente de citocinas e outras substâncias, confirmando a alta 

plasticidade dessas células (Steinman & Banchereau, 2007; Steinman & Idoyaga, 2010). 

 Células dendríticas interagem com micro-organismos por meio de receptores 

codificados na linhagem germinativa, que podem ter funções além do reconhecimento e 

captura de antígenos, como a associação a moléculas sinalizadoras e o direcionamento do 

tráfego celular. Estão entre esses receptores: receptores para porções constantes (Fc) de 

imunoglobulinas, langerina (CD207), dectina-1,2, ligante de molécula de adesão 

intracelular não integrina específica de células dendríticas (DC-SIGN ou CD209), 

imunoreceptor de células dendríticas (DCIR), receptor imuno-ativador de células 

dendríticas (DCAR), receptor de manose (MMR ou CD206), receptor de células 

dendríticas e epiteliais (DEC-205 ou CD205) e receptor de células mortas (Hammer & Ma, 

2013). 

 Diferentemente de macrófagos, células dendríticas não possuem função 

microbicida como principal função, mas têm mecanismos únicos para o processamento de 

antígeno e apresentação via MHC. A proteólise de antígenos é mais direcionada para a 

liberação de pequenos fragmentos que para a destruição total, além dessas células serem 

capazes de aumentar a meia-vida do complexo peptídeo-MHC exposto na membrana 

plasmática e sincronizar o processamento de antígenos à produção de moléculas de MHC 

(Granucci et al., 2008). Células dendríticas apresentam antígenos extracelulares tanto via 

MHCII, que é a via clássica para a apresentação de antígenos fagocitados e essencial para a 

ativação de linfócitos T auxiliares, quanto via MHC de classe I (MHCI) (apresentação 

cruzada), que é a via desenvolvida para apresentação de antígenos intracelulares e 

importante para a ativação de linfócitos T citotóxicos (Coquerelle & Moser, 2010; 

Granucci et al., 2008). 

 Após o contato com micro-organismos, incluindo Leishmania, ou outros agentes 

infecciosos ou substâncias inflamatórias, as células dendríticas iniciam o processo de 

maturação. Tal processo é caracterizado pelo aumento da expressão de MHCII e dos co-

estimuladores CD40, CD80, CD86 e CD54, diminuição da capacidade fagocítica, aumento 
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da secreção de citocinas e expressão de diferentes receptores de quimiocinas que irão 

direcionar a migração para as zonas de células T nos tecidos linfoides (Brandonisio et al., 

2004). 

 Células dendríticas imaturas residentes nos órgãos periféricos expressam vários 

receptores de quimiocinas, dentre eles CCR1, CCR2 e CCR5. Após a ativação, há 

diminuição da expressão dessas moléculas e é estimulada a expressão de CCR7, o receptor 

para as quimiocinas CCL19 e CCL21, que guia a migração das células em questão para os 

órgãos linfoides. Já foi mostrado que, além da quimiotaxia, o CCR7 controla a cito-

arquitetura, a sobrevivência, a velocidade de migração e a maturação de células dendríticas 

(Sanchez-Sanchez et al., 2006). CXCR4, o receptor para a quimiocina CXCL12, também 

tem se mostrado importante para a migração de células dendríticas a partir da pele para os 

linfonodos (Kabashima et al., 2007). Essas alterações na expressão de receptores de 

quimiocinas ocorrem, principalmente, por intermédio das citocinas IL-1β e TNF-α, 

produzidas pelas próprias células dendríticas e por outras células presentes na periferia 

(Sanchez-Sanchez et al., 2006). 

 Células dendríticas produzem uma ampla variedade de citocinas e conseguem 

direcionar a resposta para praticamente qualquer população de linfócito T auxiliar, como 

Th1, Th2 e Th17, que então serão responsáveis por estimular os inúmeros mecanismos 

efetores da imunidade adaptativa. Essas características permitem que células dendríticas 

sejam as células mais adaptadas para induzir a resposta de linfócitos B e T (Coquerelle & 

Moser, 2010). 

 Na ausência de sinais co-estimuladores ou na presença de receptores inibidores, 

células dendríticas podem inibir a ativação de células T CD4+ ou T CD8+ e induzir deleção 

ou geração de células T reguladoras, sendo essenciais na eliminação de linfócitos auto-

reativos e na prevenção da auto-imunidade. Citocinas imunossupressoras, principalmente 

TGF-β e IL-10, produzidas por células dendríticas, têm ação direta sobre o 

desenvolvimento, homeostase e/ou funções de células T reguladoras e outros tipos 

celulares (Coquerelle & Moser, 2010; Steinman, 2007). Existem, ainda, células dendríticas 

que expressam co-estimuladores negativos, como PD-L1 e B7-H2, mesmo na presença de 

co-estimuladores convencionais (CD80, CD86 e CD40) – e que também são tolerogênicas, 

e células que produzem citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1 e IL-12) e citocinas 

supressoras (IL-10 e TGF-β) simultaneamente – e que por serem produtoras de citocinas 

são consideradas maduras. 
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 Sendo assim, o balanço entre os diversos sinais de co-estimulação positiva e 

negativa, que muitas vezes se dá de forma quantitativa e sutil e que altera durante a 

maturação / ativação de células dendríticas, deve controlar as funções opostas dessas 

células. Resumindo, é um equívoco associar de forma simplista células dendríticas 

imunogênicas e tolerogênicas a células maduras ou imaturas, respectivamente (Coquerelle 

& Moser, 2010; Reis e Sousa, 2006; Steinman, 2007). 

 

1.3.3. Células dendríticas na infecção por Leishmania 

 

 Muitos estudos têm avaliado a interação entre parasitos do gênero Leishmania e 

células dendríticas, e os resultados dessa interação dependem, principalmente, da espécie 

do parasito e da população de célula dendrítica utilizadas (Brandonisio et al., 2004; Soong, 

2008; Soong, 2012). 

 L. amazonensis é capaz de modular diversas funções de células dendríticas, 

principalmente por inibir a expressão de MHCII e dos co-estimuladores CD80, CD86 e 

CD40, aumentar a produção de IL-10 e diminuir a produção de IL-12 (Favali et al., 2007; 

Figueiredo et al., 2012; Prina et al., 2004; Qi et al., 2001; Vasquez et al., 2008; Xin et al., 

2008). É importante considerar que a produção de IL-12 por células dendríticas e a 

consequente diferenciação de linfócitos Th1 produtores de IFN-γ é essencial para o 

controle da infecção por Leishmania (Afonso et al., 1994; Sacks & Noben-Trauth, 2002; 

Scott & Hunter, 2002). A diminuição da produção de IL-12 por células dendríticas 

(Vasquez et al., 2008; Xin et al., 2008) é um importante mecanismo de evasão utilizado 

por L. amazonensis por prejudicar o controle da infecção pelo hospedeiro. 

 L. major também é capaz de modular a resposta de células dendríticas, sendo 

determinante no balanço entre respostas Th1 e Th2 em camundongos resistentes ou 

susceptíveis à infecção por Leishmania (Suzue et al., 2008). Além disso, essa espécie 

estimula a expressão de MHCII, CD80, CD86 e CD40 e a produção de IL-12p40 (Liu et 

al., 2009) e interfere sobre a produção de quimiocinas, bem como a expressão de 

receptores de quimiocinas, atuando sobre a capacidade migratória de células dendríticas 

por diminuir a expressão de CCR5 e aumentar a expressão de CCR7 (Steigerwald & Moll, 

2005). 

 Infecção por L. braziliensis induz a ativação de células dendríticas e a montagem de 

uma resposta imune protetora (Vargas-Inchaustegui et al., 2008), assim como mantém 
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essas mesmas células com baixa expressão de marcadores de ativação, mas capazes de 

produzir TNF-α (Carvalho et al., 2008). 

 Por fim, um estudo com L. infantum mostrou que células dendríticas infectadas 

polarizam células T CD4+ para um fenótipo não protetor produtor de IFN-γ e IL-10 

simultaneamente (Resende et al., 2013). 

 

 

1.4. Sinalização purinérgica na resposta imune 

 

1.4.1. Aspectos gerais da sinalização celular 

 

 Células respondem a uma molécula sinalizadora por meio de um receptor 

específico, que quando ativado, gera uma cascata de sinais intracelulares que alteram o 

comportamento da célula alvo. Receptores associados à proteína G (GPCR) formam a 

maior classe de receptores de superfície celular, que inclui os receptores de adenosina, 

objetos de nosso estudo (Schulte, 2002). 

 GPCR atuam na regulação da atividade de uma proteína alvo ligada à membrana 

plasmática, que pode ser tanto uma enzima como um canal iônico, e a interação entre o 

receptor e essa proteína alvo depende da proteína trimérica ligadora de GTP (proteína G). 

Esses receptores são caracterizados pela presença de 7 domínios transmembrana com a 

porção N-terminal na face extracelular e a porção C-terminal na face intracelular da 

membrana plasmática. A proteína G consiste em três subunidades: α, β e γ, sendo as duas 

últimas ligadas fortemente por interações não-covalentes formando uma única unidade 

funcional (Rosenbaum et al., 2009; Schulte, 2002). Em sua forma inativa, a subunidade α 

da proteína G está associada a uma molécula de GDP. A ligação do agonista ao receptor 

induz alterações conformacionais, levando a sua interação com a proteína G e ao 

desligamento da molécula de GDP da subunidade α, permitindo que uma molécula de GTP 

se associe à mesma subunidade, caracterizando a forma ativa da proteína. A subunidade α-

GTP transloca-se pela membrana com o objetivo de ativar ou inibir uma molécula efetora, 

interferindo sobre diversas vias de sinalização intracelular. As subunidades βγ também 

podem afetar a sinalização intracelular diretamente (Rosenbaum et al., 2009). A 

subunidade α será inativada pela hidrólise do GTP a GDP por uma atividade GTPásica 

intrínseca da mesma subunidade, e se associará novamente às subunidades βγ, 

reestabelecendo o estado inativo da proteína G. A sinalização da proteína G mediada pela 
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ativação do GPCR pelo agonista pode ser terminada pela fosforilação do receptor por 

GPCR cinases (GRK) e consequente associação com arrestinas e clatrinas, levando à 

internalização do receptor em endossomos. O receptor poderá ser reciclado e re-exposto na 

membrana plasmática ou degradado por proteases lisossomais (Mundell & Kelly, 2011; 

Ritter & Hall, 2009; Schulte, 2002). 

 As subunidades α são utilizadas como base para a classificação das proteínas G em 

Gs (subunidade αs), Gi (subunidade αi), Gq (subunidade αq) e G12 (subunidade α12). 

Proteínas Gs levam ao acúmulo de AMPc devido à estimulação da adenilato ciclase e 

proteínas Gi à diminuição dos níveis de AMPc devido à inibição da mesma enzima. A 

ativação de proteínas Gq levam ao aumento da atividade de fosfolipase C e acúmulo de 

Ca2+ intracelular. Proteínas G12 parecem acoplar em trocadores de Na+ e H+ e em proteínas 

ligadoras de GTP (Rosenbaum et al., 2009; Schulte, 2002). 

 O segundo mensageiro AMPc é sintetizado a partir do ATP pela proteína de 

membrana adenilato ciclase e é degradado continuamente pela fosfodiesterase de AMPc 

(Sassone-Corsi, 2012). Interage com diferentes moléculas efetoras, como proteína cinase A 

(PKA) e a proteína de troca diretamente ativada por AMPc (Epac), além de estar envolvido 

na ativação da cinase de fosfatidilinositol-3 (PI3K) por um mecanismo ainda desconhecido 

(Sassone-Corsi, 2012; Schulte, 2002; Yen et al., 2011). 

 Vários receptores exercem seus efeitos via ativação da enzima fosfolipase C que, 

quando ativada, hidrolisa o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PI(4,5)P2) em inositol 1,4,5-

trifosfato (IP3) e diacilglicerol. O IP3 se difunde pelo citosol e abre canais de cálcio do 

retículo endoplasmático (Gill et al., 2006). O diacilglicerol permanece na membrana e 

pode ser clivado e liberar ácido araquidônico ou, juntamente com o cálcio, ativar a proteína 

cinase C (PKC) (Gill et al., 2006; Lipp & Reither, 2011). 

 A PI3K pode, ainda, ser ativada por receptores tirosino-cinases ou GPCR. Fosforila 

fosfolipídeos de inositol gerando fosfatidilinositol 3,4-bifosfato (PI(3,4)P2) ou 

fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PI(3,4,5)P3), que servem como sítios de ancoramento 

para proteínas e não são clivados pela fosfolipase C. Após sua ligação a PI(3,4,5)P3 na face 

citosólica da membrana, a proteína cinase B (PKB ou Akt) altera sua conformação de 

modo que possa ser fosforilada pela cinase dependente de fosfatidilinositol (PDK-1). Uma 

vez ativada, a PKB retorna para o citoplasma e fosforila várias proteínas (Okkenhaug, 

2013; Schulte, 2002). 

 Os módulos de proteínas cinases ativadas por mitógenos (MAPK) compreendem 

três cinases ativadas de forma sequencial (MAPKKK � MAPKK � MAPK), como 
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resultado da ativação de receptores tirosina-cinases ou de GPCR. Essas proteínas são 

agrupadas em três famílias principais, que recebem o nome da última cinase do módulo: 

cinase regulada por sinal extracelular 1/2 (ERK1/2), cinase c-Jun N-terminal (JNK) e 

proteína cinase ativada por estresse / p38 (SAPK/p38) (Morrison, 2012; Schulte, 2002). O 

cruzamento de proteínas de diferentes famílias é impedido porque as três cinases são 

unidas por proteínas de suporte ou ancoramento (Morrison, 2012). Uma vez ativada, a 

MAPK fosforila substratos presentes no citosol ou no núcleo, regulando processos 

envolvidos na proliferação, diferenciação e morte celular (Morrison, 2012; Schulte, 2002). 

 

1.4.2. ATP e adenosina extracelulares na resposta inflamatória 

 

 Uma resposta imune adequada se dá pela interação entre mecanismos pró e anti-

inflamatórios, uma vez que o controle da inflamação previne um excesso de dano tecidual 

(Sitkovsky & Ohta, 2005). 

 Naturalmente presente em toda célula viva e com papel bem conhecido no 

metabolismo energético, o ATP, quando liberado para o meio extracelular, por exemplo, 

em situações de infecção e injúria celular, tem sido descrito como sinal de perigo (Di 

Virgilio, 2005; Elliott et al., 2009; Idzko et al., 2007; La Sala et al., 2003). Enquanto as 

concentrações intracelulares de ATP são muito altas, entre 3 a 10 mM (Bours et al., 2006), 

as concentrações extracelulares basais são muito baixas, sendo a concentração fisiológica 

no sangue em torno de 10 a 20 nM; após a injúria, as concentrações no sangue podem 

chegar a 20 µM (Di Virgilio, 2005). O ATP também pode ser liberado para o meio 

extracelular por células intactas através de canais de conexina e panexina e do receptor 

para ATP P2X7 (Junger, 2011; Praetorius & Leipziger, 2009). 

 O ATP extracelular é um potente estimulador da resposta inflamatória (Asgari et 

al., 2013; Ayna et al., 2012; Bours et al., 2006; Junger, 2011; La Sala et al., 2003; Murphy 

et al., 1993; Schnurr et al., 2000; Trautmann, 2009), caracterizada principalmente pela 

indução da produção de IL-12 e TNF-α (La Sala et al., 2003). Este nucleotídeo estimula a 

adesão de neutrófilos ao endotélio vascular e consequente migração para os locais de 

injúria, além de estimular a fagocitose e ativar os mecanismos microbicidas dessas células 

(Bours et al., 2006). O ATP extracelular também desempenha um papel importante no 

recrutamento de monócitos e na produção de imunomediadores por macrófagos, como 

citocinas (IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-18 e TNF-α), quimiocinas e eicosanóides, além de óxido 

nítrico e intermediários reativos de oxigênio (ROI) (Asgari et al., 2013; Ayna et al., 2012; 
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Bours et al., 2006; Murphy et al., 1993). Essa molécula ainda induz a maturação de células 

dendríticas para um perfil estimulador da resposta Th1 (Bours et al., 2006; La Sala et al., 

2003). A proliferação de linfócitos e ativação de linfócitos T citotóxicos também é 

estimulada por ATP (Bours et al., 2006). 

 As concentrações extracelulares de ATP e adenosina, produto da defosforilação 

completa do ATP, são controladas pelas enzimas ectodifosfohidrolase de nucleosídeos 

trifosfatados (ENTPDase ou CD39, em mamíferos), que hidrolisa ATP até AMP, e 

ectofosfohidrolase de nucleosídeos 5’-monofosfatados (ecto-5’-nucleotidase ou CD73, em 

mamíferos), que hidrolisa AMP até adenosina. Finalmente, a hidrólise de adenosina será 

catalisada pela adenosina deaminase (Robson et al., 2006; Zimmermann, 2000) (Figura 2). 

 

 

 
 
Figura 2. Metabolismo do ATP extracelular e ativação de receptores purinérgicos. (1) A ativação de receptores (por 
exemplo, receptores para formil-peptídeos) por padrões moleculares associados a patógenos (PAMP) podem levar à 
abertura de canais de panexinas e à liberação de ATP pela célula. (2) Injúria celular e infecção também podem levar ao 
acúmulo de ATP no meio extracelular. (3) O ATP extracelular estimula receptores P2X e P2Y, e o receptor P2X7 ainda 
está envolvido na secreção de ATP. (4) O ATP extracelular é hidrolisado até AMP pela ENTPDase e o AMP hidrolisado 
até adenosina pela 5’-NT, (5) e a adenosina é capaz de estimular receptores do tipo P1. (6) Finalmente, a adenosina é 
neutralizada pela adenosina deaminase, que converte adenosina a inosina, (7) ou reciclada a partir de transportadores de 
nucleosídeos equilibrativos ou concentrativos. 5’-NT: ectofosfohidrolase de nucleosídeos 5’-monofosfatados; 
ENTPDase: ectodifosfohidrolase de nucleosídeos trifosfatados. Baseada em Junger, 2011. 
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 Concentrações de adenosina dentro e fora da célula estão intimamente relacionadas 

ao consumo de energia e são mantidas relativamente constantes (entre 30 e 300 nM) por 

transportadores de nucleosídeos bidirecionais (Figura 2). Em situações de estresse 

metabólico, como atividade muscular ou neural, e condições patofisiológicas, como 

hipóxia, isquemia e injúria celular, a concentração extracelular de adenosina pode chegar a 

10 µM (Hagberg et al., 1987; Schulte, 2002; Zetterstrom et al., 1982). 

 A adenosina, balanceando a atividade pró-inflamatória do ATP, desempenha 

propriedades imunomoduladoras, pela inibição da produção de citocinas inflamatórias por 

macrófagos e células dendríticas, inibição da produção de substâncias microbicidas por 

neutrófilos e macrófagos, e pela estimulação da síntese de IL-10 (Antonioli et al., 2013; 

Bours et al., 2006; Cekic & Linden, 2016; Csoka et al., 2012; Deaglio et al., 2007; Haskó 

et al., 2000; Kumar & Sharma, 2009; Panther et al., 2001; Wilson et al., 2009). 

 

1.4.3. Receptores purinérgicos 

 

 Todas as respostas mediadas pelo ATP extracelular são iniciadas pela ativação de 

receptores purinérgicos conhecidos como receptores P2. Os receptores P2 ainda são 

subdivididos em dois subgrupos: receptores P2X, que são associados a canais iônicos, e 

receptores P2Y, que são receptores acoplados à proteína G (GPCR) (Figura 2) (Abbracchio 

& Burnstock, 1994; Burnstock & Kennedy, 1985). Já foram descritos sete receptores P2X 

(P2X1-7) e todos eles respondem primariamente ao ATP. Destaca-se o receptor P2X7 

porque além de sinalizar a presença de ATP extracelular, é capaz de mediar a secreção 

dessa molécula. Os receptores P2Y ainda se subdividem em grupos dependendo de sua 

especificidade: P2Y1 e P2Y11 são específicos para purinas, P2Y4 e P2Y6 são específicos 

para pirimidinas, P2Y2 apresenta seletividade mista, P2Y12 e P2Y13 respondem apenas a 

ADP e P2Y14 a UDP (Bours et al., 2006; Burnstock, 2007). 

 A adenosina exerce seus efeitos por meio de 4 subtipos de receptores – A1, A2A, 

A2B e A3 –, que variam em distribuição celular, afinidade e funções (Fredholm et al., 

2001). Os receptores A2 são responsáveis pela resposta anti-inflamatória da adenosina, 

enquanto os receptores A1 e A3 parecem regular a ação dos receptores A2, com o objetivo 

de prevenir um excesso de inibição das células imunes (Bours et al., 2006; Feoktistov & 

Biaggioni, 1997; Schulte, 2002; Schulte & Fredholm, 2003b) (Figura 2). Receptores P1 

foram originalmente classificados de acordo com sua capacidade de estimular (receptores 

A2) ou inibir (receptor A1) a enzima adenilato ciclase. Receptores A2 foram posteriormente 
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subdivididos em receptores A2A e A2B de acordo com a capacidade de estimular a produção 

de AMPc em concentrações baixas (0,1 a 1 µM) ou altas (≥ 10 µM) de adenosina, 

respectivamente. O receptor A3 foi o último a ser descrito e possui propriedades 

semelhantes ao receptor A1 (Schulte, 2002). 

 O receptor A2B foi clonado inicialmente a partir de hipocampo de rato, hipocampo 

humano e mastócitos murinos. O receptor murino apresenta aproximadamente 87% de 

homologia com o receptor humano e 96% de homologia com o receptor de rato. A massa 

molecular predita do receptor A2B é de 36-37 kDa (Feoktistov & Biaggioni, 1997). 

 A expressão basal de cada um dos receptores de adenosina varia de célula pra 

célula. O receptor A2B é expresso na maioria das células imunes, em células endoteliais e 

células do músculo estriado (Hilaire et al., 2009). Citocinas inflamatórias, como IFN-γ e 

TNF-α, estimulam a expressão do receptor A2B, para evitar uma resposta inflamatória 

exacerbada (Aherne et al., 2011; Hilaire et al., 2009). A expressão do  receptor A2B 

também é estimulada pelo fator de transcrição HIF-1α (fator indutor de hipóxia – 1α), em 

situações de hipóxia ou normóxia, por aumentar a atividade promotora do gene adora2b ou 

a estabilidade do seu RNA mensageiro (Aherne et al., 2011; Eckle et al., 2014; Hilaire et 

al., 2009; Rosenberger et al., 2009; Schingnitz et al., 2010). 

 

1.4.4. Vias de sinalização ativadas por adenosina 

 

 Os quatro receptores de adenosina são membros da família de GPCR. Receptores 

A1 e A3 são acoplados à proteína Gi e receptores A2A e A2B à proteína Gs; os receptores A2B 

e A3 podem ainda serem acoplados à proteína Gq (Aherne et al., 2011; Antonioli et al., 

2013; Schulte, 2002; Schulte & Fredholm, 2003b). Apesar de estar descrito que o receptor 

A2B pode se acoplar às proteínas Gs ou Gq, ainda são pouco conhecidos os fatores que 

determinam a associação do receptor a esta ou aquela proteína.   

 Como dito anteriormente, GPCR podem sinalizar por diferentes vias, como as vias 

de AMPc � PKA / Epac, fosfolipase C � IP3 / diacilglicerol � PKC, e PI3K. Os 

receptores de adenosina, por serem da família de GPCR, também são capazes de ativar 

qualquer uma dessas vias, dependendo do tipo de proteína G (Gi, Gs ou Gq) acoplada a eles 

(Schulte, 2002) (Figura 3). 

 Receptores A1, além de inibirem a enzima adenilato ciclase, podem ativar ERK1/2 

ou SAPK/p38 por uma via ainda não elucidada (Schulte & Fredholm, 2003b). A ativação 

de receptores A3 também é capaz de inibir a adenilato ciclase. Por ação da subunidade βγ 
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são capazes de ativar tanto a fosfolipase C quanto vias dependentes de PI3K. A fosfolipase 

C também pode ser ativada pela subunidade α de proteína Gq acoplada a receptores A3 

(Antonioli et al., 2013; Schulte & Fredholm, 2003b). 

 Diferentemente dos receptores anteriores, receptores A2 são acoplados à proteína 

Gs, e por consequência ativam a adenilato ciclase e levam ao acúmulo de AMPc (Aherne 

et al., 2011; Schulte & Fredholm, 2003b; Serezani et al., 2008). As cinases PKA e Epac 

são as principais ativadas por AMPc, mas quando esse mensageiro é acumulado a partir da 

ativação do receptor A2B, a proteína PI3K também pode ser ativada, sendo essa uma 

importante via ativadora de ERK1/2 (Schulte & Fredholm, 2003b; Schulte & Fredholm, 

2003a). O receptor A2B ainda pode levar à fosforilação de JNK, por uma via ainda 

desconhecida (Schulte & Fredholm, 2003b). Finalmente, o receptor A2B também pode se 

acoplar à proteína Gq e desencadear respostas dependentes de fosfolipase C e cálcio 

intracelular (Antonioli et al., 2013; Haskó et al., 2009; Schulte & Fredholm, 2003b). 

 Em suma, os receptores de adenosina podem se associar a mais de um tipo de 

proteína G (Gs, Gi ou Gq). Nenhuma via de sinalização é exclusiva de um único receptor, 

assim como um único receptor pode ativar várias vias de sinalização distintas (Figura 3). O 

estudo das vias de sinalização ativadas pela adenosina é recente e muitos pontos ainda 

precisam ser elucidados. 

 

 

 

 

 

 
Figura na próxima página. 

Figura 3. Vias de sinalização ativadas por receptores de adenosina. (1) A adenosina pode ativar 4 tipos de receptores, 
sendo eles A1, A2A, A2B e A3 e desencadear efeitos diversos. (2) A subunidade α da proteína G acoplada aos receptores A1 
e A3 é inibidora da adenilato ciclase. (3) Além disso, esse mesma subunidade, quando acoplada ao receptor A1, pode 
levar à ativação de ERK1/2 e JNK, por vias ainda desconhecidas. (4) Receptores A3 também são capazes de ativar a 
fosfolipase C por ação das subunidades βγ. (5) As subunidades α da proteína G acoplada aos receptores A2A e A2B são 
estimuladoras da adenilato ciclase, que leva ao acúmulo de AMPc. Esse mensageiro ativa principalmente as proteínas 
Epac e PKA, que posteriormente ativam ERK1/2. (6) A proteína PKA ainda pode estimular vias com participação da 
proteína p38. (7) Especialmente para o receptor A2B, o acúmulo de AMPc intracelular pode ativar a proteína PI3K, que 
por sua vez ativa ERK1/2. (8) O receptor A2B ainda pode levar à fosforilação de JNK, por um avia desconhecida. (9) A 
ativação do receptor A2B também pode levar ao acúmulo de Ca2+ intracelular via fosfolipase C. O Ca2+ acumulado ativa a 
PKC, que por sua vez ativa as proteínas ERK1/2 e JNK. (10) ERK1/2, JNK e p38 são capazes de ativar diferentes fatores 
de transcrição, levando. AC: adenilato ciclase; DAG: diacilglicerol; Epac: proteína de troca diretamente ativada por 
AMPc; ERK1/2: cinase regulada por sinal extracelular; IP3: inositol trifosfato; JNK: cinase c-Jun N-terminal; MEK1/2: 
cinase de ERK1/2; PI3K: fosfatidilinositol-3-cinase; PIP2: fosfatidilinositol bifosfato; PKA: proteína cinase A; PKC: 
proteína cinase C; PLC: fosfolipase C. Baseada em Aherne et al, 2011; Antonioli et al, 2013; Haskó et al, 2009; Schulte, 
2002; Schulte & Fredholm, 2003a; Schulte & Fredholm, 2003b; Serezani et al, 2008. 
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1.4.5. ATP e adenosina na resposta de células dendríticas 

 

 Células dendríticas expressam em sua superfície ectonucleotidases e receptores 

funcionais para ATP (Berchtold et al., 1999), bem como receptores para adenosina (Ben 

Addi et al., 2008; Novitskiy et al., 2008; Wilson et al., 2009), e, portanto, estão sujeitas 

aos efeitos desencadeados por nucleotídeos e nucleosídeos presentes no meio extracelular. 

 Estudos apontam o ATP como uma molécula capaz de induzir a maturação e 

ativação de células dendríticas, por estimular a expressão de MHCII, CD80, CD83, CD86 

e CD54 e a produção de IL-12, IL-1, TNF-α e IL-6, auxiliando no estabelecimento de uma 

resposta inflamatória (La Sala et al., 2001; Schnurr et al., 2000). Além disso, esse 

nucleotídeo é capaz de alterar a expressão de receptores de quimiocinas, aumentando a 

expressão de CCR7 e diminuindo a expressão de CCR5 (La Sala et al., 2002). 

 A adenosina, em contrapartida, diminui a migração de células dendríticas (Hofer et 

al., 2003), além de reduzir a produção de CXCL10 e estimular a produção de CCL17, 

favorecendo a atração de células do perfil Th2 (Panther et al., 2003). A diminuição da 

produção de IL-12 e TNF-α e o aumento da produção de IL-10 são observados em células 

dendríticas tratadas com adenosina (Panther et al., 2003), mas dados sobre os efeitos da 

adenosina sobre a expressão de marcadores de ativação (MHCII, CD80 e CD86) são 

contraditórios (Hofer et al., 2003; Panther et al., 2003; Wilson et al., 2009). 

 Um trabalho do nosso laboratório mostrou que infecção por L. amazonensis 

prejudica ativação de células dendríticas (pela diminuição da expressão de MHCII, CD86 e 

CD40) e o desencadeamento de uma resposta celular específica. Esse efeito foi dependente 

de ectonucleotidases e da ativação do receptor A2B, e não foi encontrado para as espécies 

L. braziliensis e L. major (Figueiredo et al., 2012), porém não foram avaliadas as vias de 

sinalização ativadas pelo receptor A2B.  

 

 

1.5. Justificativa 

 

 A modulação da resposta imune em infecções por diversos tipos de micro-

organismos é tema fundamental tratado por diversos grupos de pesquisa há muitos anos. 

 A infecção por parasitos do gênero Leishmania causa uma série de manifestações 

clínicas, que variam com a espécie do parasito e a resposta imune do hospedeiro. L. 

amazonensis destaca-se de outras espécies por causar, em humanos, a leishmaniose difusa, 
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caracterizada pelo prejuízo na resposta de células T específicas contra o parasito, o que 

pode contribuir significativamente para a falha na terapia. No modelo murino, esta mesma 

espécie provoca lesões crônicas não resolutivas em camundongos resistentes a outras 

espécies, como L. braziliensis e L. major. 

 Células dendríticas são essenciais na resposta imune, inclusive durante a infecção 

por Leishmania, e são capazes de direcionar e modular a resposta adquirida efetora. Por 

expressar receptores específicos para ATP e adenosina, essas células se tornam alvo de 

nucleotídeos e nucleosídeos extracelulares. O ATP é capaz de induzir a maturação e 

ativação de células dendríticas, enquanto a adenosina apresenta propriedades 

imunossupressoras. A infecção por L. amazonensis aumenta a expressão de 

ectonucleotidases em células dendríticas, aumentando sua capacidade de produzir 

adenosina. A adenosina poderia se acumular principalmente na superfície de células 

infectadas e imediatamente ativar receptores específicos pra esse nucleosídeo. 

 Por fim, nosso laboratório vem propondo a ativação do receptor A2B em células 

dendríticas infectadas como um novo mecanismo de evasão utilizado por L. amazonensis, e 

que não está presente em infecções por L. braziliensis e L. major. Não haviam sido 

avaliadas as vias de sinalização ativadas pelo receptor A2B e o estudo das vias de 

sinalização envolvidas será um avanço no entendimento desse mecanismo. Acreditamos 

que ERK1/2 está envolvida porque trabalhos anteriores mostraram que L. amazonensis é 

capaz de estimular a fosforilação de ERK1/2, que estaria envolvida na patogênese da 

infecção por este parasito, já que a inibição da proteína em questão leva ao aumento da 

expressão de CD40 em células dendríticas (Boggiatto et al., 2009; Boggiatto et al., 2014) e 

diminuição do tamanho da lesão  em modelo murino (Yang et al., 2007). Além disso, 

torna-se essencial entender a regulação da expressão do receptor A2B em células 

dendríticas infectadas por L. amazonensis. 

 A descrição de vias de sinalização chaves para a regulação da resposta imune por 

patógenos, bem como os fatores responsáveis pela ativação dessas vias, será um passo 

importante para a elaboração de novas propostas terapêuticas para o controle da infecção 

por Leishmania, visto que a resistência aos tratamentos convencionais é fato 

frequentemente observado na leishmaniose, especialmente quando provocada por L. 

amazonensis. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar o papel do receptor A2B e de vias de sinalização ativadas por ele sobre a 

inibição da resposta de células dendríticas infectadas por L. amazonensis. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Avaliar a expressão de receptores de adenosina em células dendríticas infectadas 

por Leishmania. 

• Avaliar a regulação da expressão do receptor A2B em células dendríticas infectadas 

por L. amazonensis. 

• Avaliar o papel do receptor A2B em células dendríticas infectadas por L. 

amazonensis, no que diz respeito a: 

- expressão de marcadores de ativação e produção de citocinas; 

- acúmulo de mensageiros intracelulares; e 

- fosforilação de proteínas. 

• Avaliar o papel de proteínas ativadas a partir do receptor A2B sobre o estado de 

ativação de células dendríticas infectadas por L. amazonensis. 

• Avaliar o papel das proteínas envolvidas na inibição da resposta de células 

dendríticas sobre o desenvolvimento de lesão em camundongos C57BL/6J 

infectados por L. amazonensis. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

 

 Camundongos da linhagem C57BL/6J, machos ou fêmeas, de 2 a 4 meses de idade, 

foram obtidos e mantidos no Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro 

Preto, sob condições de temperatura controlada (25 ± 2°C) e ciclo claro / escuro fixo de 12 

horas, onde receberam água e alimento ad libitum. Para a infecção de animais 

experimentais foram utilizados camundongos SPF (livres de patógenos específicos) 

obtidos do Biotério Central da Universidade Federal de Minas Gerais. Todos os 

procedimentos aos quais os animais foram submetidos receberam aprovação da Comissão 

de Ética no Uso de Animais, dessa mesma instituição, pelos protocolos nº 2012/02 e 

2013/51, como comprovado pelos documentos anexos. 

 Para os experimentos realizados na Universidade de Coimbra, camundongos da 

linhagem C57BL/6, machos, de 2 a 3 meses de idade, foram obtidos de Charles River 

Laboratories (Barcelona, Espanha). Os animais foram mantidos no biotério da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Coimbra, sob condições de temperatura controlada (25 ± 

2°C) e ciclo claro / escuro fixo de 12 horas, onde receberam água e alimento ad libitum. 

Todos os procedimentos aos quais os animais foram submetidos receberam aprovação da 

Comissão de Ética do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de 

Coimbra, pelo protocolo nº ORBEA-78/2013, e foram conduzidos de acordo com 

recomendações da União Europeia (86/609/CEE). 

  

3.2. Leishmania 

 

 Promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis, cepa PH8 

(IFLA/BR/67/PH8 – La), Leishmania (Viannia) braziliensis, cepa M2903 

(MHOM/BR/75/M2903 – Lb) e Leishmania (L.) major, cepa Friedlin 

(MHOM/IL/80/Friedlin – Lm), foram cultivadas em meio de Grace (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado (SFB – Cultilab, 

Campinas, SP, Brasil), L-glutamina (Sigma-Aldrich) 2 mM e penicilina G (Sigma-Aldrich) 

100 U/mL, pH 6,5, a 25°C. Promastigotas metacíclicas foram enriquecidas a partir de 

parasitos de cultura em fase estacionária (5° dia de cultura) por centrifugação em gradiente 

de Ficoll, como previamente descrito por Spath e Beverley (Spath & Beverley, 2001) e 
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adaptado por Marques-da-Silva (Marques-da-Silva et al., 2008). Os parasitos foram 

lavados duas vezes com salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2, a 1540 x g / 4°C / 10 

minutos e o precipitado foi ressuspendido em meio DMEM (Sigma-Aldrich), pH 7,2 e 

sobreposto em Ficoll 400 (Sigma-Aldrich) 10%. A preparação foi centrifugada a 1.070 x g 

/ 25 °C / 15 minutos, o sobrenadante enriquecido de promastigotas metacíclicas foi retirado 

e os parasitos foram novamente lavados. O sedimentado contendo parasitos mortos e 

promastigotas procíclicas foi utilizado para purificação das últimas, conforme descrito por 

Ahmed (Ahmed et al., 2003). O sedimento foi lavado duas vezes com PBS, pH 7,2 e 

ressuspendido em Percoll® (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) 45%. Esta suspensão foi 

adicionada sobre Percoll 90%, sobreposta por Percoll 25% e centrifugada a 3.310 x g / 4°C 

/ 78 minutos. Promastigotas procíclicas foram obtidas do anel formado entre as colunas de 

Percoll 45% e 90% e lavadas com PBS, pH 7,2. 

 Para preparar parasitos mortos pelo calor, promastigotas metacíclicas, 

ressupendidas em PBS, pH 7,2, a uma concentração de 1 x 107 parasitos/mL, foram 

incubados em banho-maria a 60°C, por 30 minutos. Alternativamente, promastigotas 

metacíclicas, também a uma concentração de 1 x 107 parasitos/mL, foram incubadas em 

PBS / 4% formaldeído, pH 7,2, por 30 minutos, a 25°C. Ao fim da incubação, os parasitos 

foram lavados duas vezes em PBS, pH 7,2. A morte dos parasitos foi confirmada por 

ausência de proliferação após incubação em meio de cultura por até 7 dias. 

 Para os experimentos de infecção de células dendríticas, promastigotas, 

ressuspendidas em PBS / 5% SFB, pH 7,2, a uma concentração de 6 x 107 parasitos/mL, 

foram incubadas com éster de succinimidil-carboxifluoresceína (CFSE – Sigma-Aldrich) 5 

µM, a 37°C, por 10 minutos, ao abrigo da luz. Lavaram-se os parasitos três vezes, a 

primeira com PBS / 10% SFB, pH 7,2, e as seguintes com PBS, pH 7,2 (Goncalves et al., 

2005). Alternativamente, para os experimentos de microscopia de fluorescência, os 

parasitos foram marcados com éster de succinimidil-Oregon Green® 488 (Molecular 

Probes, Eugene, OR, EUA). Promastigotas, ressuspendidas em PBS, pH 7,2, a uma 

concentração de 5 x 107 parasitos/mL, foram incubadas com o corante numa concentração 

de 2 µM, a 25°C, por 1 hora, ao abrigo da luz. Lavaram-se os parasitos três vezes com PBS 

/ glicina 100 mM, pH 7,2. Por fim, para a dosagem de cálcio intracelular, os parasitos 

foram marcados com PKH26 (Sigma-Aldrich), seguindo instruções do fabricante. 

Promastigotas metacíclicas, ressuspendidas em PBS, pH 7,2, a uma concentração de 2 x 

107 parasitos/mL, foram incubadas com o corante numa concentração de 2 µM, a 25°C, por 
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5 minutos, ao abrigo da luz. Interrompeu-se a reação adicionando igual volume de SFB. 

Lavaram-se os parasitos duas vezes com PBS, pH 7,2. 

 

3.3. Obtenção de células dendríticas derivadas de medula óssea 

 

 Células dendríticas foram diferenciadas a partir de células da medula óssea, como 

previamente descrito (Lutz et al., 1999). Retiraram-se fêmures e tíbias de camundongo 

C57BL/6J e imergiram-se os ossos em álcool 70°GL por 2 minutos, seguidos por imersão 

em PBS / 5% SFB, pH 7,2. Cortaram-se as duas epífises e injetaram-se, pelas 

extremidades, 5 mL de PBS / 5% SFB, pH 7,2. A suspensão de células foi centrifugada a 

210 x g / 4°C / 10 minutos e as células foram ressuspendidas em meio RPMI-1640 (Sigma-

Aldrich) suplementado com 10% de SFB, L-glutamina 2 mM, penicilina G 100 U/mL e β-

mercaptoetanol (Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Suécia) 50 µM, pH 7,2. As células 

foram plaqueadas em placas de Petri a uma concentração de 3 x 105 células/mL, e 

incubadas a 37°C / 5% CO2. O GM-CSF (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA) foi 

adicionado a cada placa nos dias 0, 3 e 6, a uma concentração de 3 ng/mL (1050 U/mL). 

Células não aderentes foram coletadas no 9° dia de cultura. 

 

3.4. Infecção de células dendríticas 

 

 Para os experimentos de dosagem de cálcio intracelular e AMPc, citometria de 

fluxo e ensaio imunoenzimático (ELISA), células dendríticas, a uma concentração de 106 

células/mL, foram co-incubadas com L. amazonensis, L. braziliensis ou L. major, em meio 

RPMI-1640 suplementado com 10% de SFB, L-glutamina 2 mM, penicilina G 100 U/mL 

(para os experimentos com leveduras ou bactérias utilizou-se meio sem antibiótico) e β-

mercaptoetanol, pH 7,2. Utilizaram-se tubos de polipropileno e incubou-se por até 20 

horas, sendo as 3 primeiras horas a 33°C / 5% CO2 e as horas seguintes a 37°C / 5% CO2. 

Em alguns experimentos e para permitir a completa ativação dessas células, 

lipopolissacarídeo (LPS – Sigma-Aldrich), a uma concentração de 2 µg/mL, foi adicionado 

à cultura após 3 horas de infecção. Células dendríticas infectadas foram submetidas aos 

diferentes ensaios e os sobrenadantes de cultura foram coletados e armazenados a -20°C 

para posterior dosagem de citocinas, por ELISA. 

 Para os experimentos de microscopia de fluorescência, western blotting e dosagem 

de ATP extracelular, células dendríticas, a uma concentração de 5 x 105 células/mL, foram 
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co-incubadas com L. amazonensis, L. braziliensis ou L. major, em placas de cultura de 12 

poços contendo lamínulas revestidas com poli-L-lisina, por até 3 horas, a 33°C / 5% CO2. 

Células dendríticas foram avaliadas por microscopia de fluorescência ou westerm blotting, 

e os sobrenadantes de cultura foram coletados e armazenados a -80°C para posterior 

dosagem de ATP extracelular. 

 Promastigotas metacíclicas de L. amazonensis (vivas ou mortas pelo calor ou por 

formaldeído), L. braziliensis ou L. major, e promastigotas procíclicas de L. amazonensis, 

foram adicionadas numa proporção de 3 parasitos por célula dendrítica. 

 

 

Tabela 1. Drogas adicionadas às culturas de células dendríticas.  

Droga Fabricante Proteína alvo 
Efeito sobre 
a proteína 

alvo 

Concentraçã
o 

MRS1754 (N-(4-cyanophenyl)-2-[4-

(2,3,6,7-tetrahydro-2,6-dioxo-1,3-

dipropyl-1H-purin-8-yl)phenoxy]-

acetamide) 

Tocris 
Receptor de 
adenosina 

A2B 
- 5 µM 

NECA (5´-(N-
etilcarboxamido)adenosina) 

Sigma-
Aldrich 

Receptores 
de adenosina 

+ 1 µM 

Adenosina Sigma-
Aldrich 

Receptores 
de adenosina 

+ 5 µM 

Suramina Sigma-
Aldrich 

ENTPDase - 200 µM 

SQ22536 (9-(tetrahydro-2-furanyl)-9H-

purin-6-amine) 
Tocris 

Adenilato 
ciclase 

- 100 µM 

U73122 (1-[6-[[(17β)-3-methoxyestra-

1,3,5(10)-trien-17-yl]amino]hexyl]-1H-

pyrrole-2,5-dione) 
Tocris 

Fosfolipase 
C 

- 10 µM 

KT5720 ((9R,10S,12S)-2,3,9,10,11,12-

hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-

9,12-epoxy-1H-diindolo[1,2,3-

fg:3',2',1'-kl]pyrrolo[3,4-

i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic 

acid, hexyl ester) 

Sigma-
Aldrich 

PKA - 10 µM 

Estaurosporina 
Sigma-
Aldrich 

PKC - 1 µM 

LY294002 (2-(4-morpholinyl)-8-phenyl-

4H-1-benzopyran-4-one hydrochloride) 
Sigma-
Aldrich 

PI3K - 10 µM 

SP600125 (anthra[1-9-cd]pyrazol-

6(2H)-one) 
Sigma-
Aldrich 

JNK - 50 µM 

SB203580 (4-[5-(4-fluorophenyl)-2-[4-

(methylsulfonyl)phenyl]-1H-imidazol-4-

yl]pyridine) 
Tocris p38 - 10 µM 

U0126 (1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-

bis[2-aminophenylthio]butadiene) 
Tocris 

MEK1/2 – 
ERK1/2 

- 10 µM 
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  Diferentes agonistas, antagonistas ou inibidores (Tocris Bioscience, Park Ellisville, 

MO, EUA ou Sigma-Aldrich) foram adicionados pelo menos 15 minutos antes da infecção 

de células dendríticas, nas concentrações indicadas na tabela 1 e nas legendas das figuras. 

Todos os fármacos foram diluídos em dimetilsufóxido, que foi adicionado às culturas 

controles, sendo a concentração final de 1%. A viabilidade das células foi avaliada por 

exclusão de azul de Tripan, e nenhum dos fármacos foi capaz de alterar a viabilidade 

celular. 

 

3.5. Dosagem de cálcio intracelular 

 

 Células dendríticas foram lavadas duas vezes em solução balanceada de Hank livre 

de Ca2+ e Mg2+ (HBSS – 5,4 mM KCl, 0,3 mM Na2HPO4, 0,4 mM KH2PO4, 4,2 mM 

NaHCO3, 137 mM NaCl, 5,6 mM D-glicose, pH 7,4) e ressuspendidas na mesma solução, 

a uma concentração de 107 células/mL. As células foram incubadas com acetoximetil 

Oregon Green® 488 BAPTA-1 (Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) 5 µM, a 25°C, por 

30 minutos, ao abrigo da luz, lavadas duas vezes com HBSS e ressuspendidas em meio 

RPMI-1640 suplementado com 10% de SFB, L-glutamina 2 mM, penicilina G 100 U/mL e 

β-mercaptoetanol 50 µM, pH 7,2, a uma concentração de 106 células/mL. Incubou-se por 

mais 30 minutos, a 25°C (para permitir a desesterificação / ativação do indicador), na 

presença de antagonistas dos receptores de adenosina. Células dendríticas e promastigotas 

metacíclicas de L. amazonensis marcadas com PKH26 foram co-incubadas como descrito 

anteriormente. Procedeu-se à leitura de fluorescência basal por 1 minuto, em citômetro de 

fluxo. Estimulou-se com NECA 1 µM, e a fluorescência foi imediatamente medida por 3 

minutos. As células foram novamente estimuladas com ionomicina (Sigma-Aldrich) 1 

μg/mL e a fluorescência imediatamente medida por mais 2 minutos. As amostras foram 

analisadas no citômetro de fluxo BD FACSCaliburTM e a aquisição de células realizada 

com o auxílio do programa BD CellQuestTM Pro. A análise dos dados foi realizada 

utilizando o programa FlowJo (Tree Star, Ashland, OR, EUA). 

 

3.6. Dosagem de AMPc 

 

 Células dendríticas e promastigotas metacíclicas de L. amazonensis foram co-

incubadas como previamente descrito, na presença do inibidor de fosfodiesterase 3-

isobutil-1-metilxantina (IBMX – Sigma-Aldrich), e na ausência ou presença de MRS1754. 
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Como controle positivo, utilizou-se estímulo com NECA 1 µM por 15 minutos, a 33°C / 

5% CO2, também na presença ou ausência de MRS1754. O AMPc foi dosado pelo ensaio 

de bioluminescência cAMP-Glo™ Assay (Promega, Madison, WI, EUA), seguindo 

instruções do fabricante. Após a infecção e estimulação das células dendríticas, 

acrescentou-se cAMP-Glo™ Lysis Buffer (volume igual ao de suspensão de células) e 

incubou-se sob agitação por 15-30 minutos, à temperatura ambiente. Adicionou-se cAMP-

Glo™ Detection Solution (tampão de reação contendo ATP + PKA), agitou-se em shaker 

por 60 segundos e incubou-se por 20 minutos, à temperatura ambiente. Para interromper a 

reação da PKA e detectar o ATP remanescente via reação de luciferase, adicionou-se 

Kinase-Glo® Reagent, agitou-se em shaker por 60 segundos e incubou-se por 10 minutos, 

à temperatura ambiente. Procedeu-se à leitura de luminescência, utilizando o leitor 

VICTOR™ X3 Multilabel Plate Reader e o software WorkOut 2.5 (Perkin Elmer, 

Waltham, MA, EUA). O limite de detecção foi de 4 pmol/mL. 

 

3.7. Dosagem de ATP extracelular 

 

 Células dendríticas foram co-incubadas com L. amazonensis, L. braziliensis, L. 

major, conforme descrito anteriormente. Alternativamente, células dendríticas foram 

incubadas com apirase de batata (Sigma-Aldrich) 5 μg/mL (1 U/mL), na presença ou 

ausência de suramina 200 μM. Após 90 minutos de incubação, coletou-se o sobrenadante e 

armazenou-se a -80°C. O ATP extracelular foi dosado pelo ensaio de bioluminescência 

Adenosine 5’-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit (Sigma-Aldrich), seguindo 

instruções do fabricante. Para o ensaio, aguardou-se que amostras, padrão e demais 

reagentes atingissem a temperatura ambiente. Adicionaram-se a 80 μL de amostra ou 

padrão 40 μL de ATP Assay Mix. Procedeu-se imediatamente à leitura de luminescência, 

utilizando o leitor VICTOR3 Multilabel Plate Reader (Perkin Elmer). O limite de detecção 

foi de 3,12 nM.  

 

3.8. Avaliação da expressão de proteínas de superfície celular por citometria de fluxo 

 

 Ajustou-se a concentração de células dendríticas para 107 células/mL, em PBS / 1% 

albumina sérica bovina (BSA), pH 7,2, e procedeu-se com o bloqueio do receptor para Fcγ 

na presença do anticorpo anti-CD16/CD32 de camundongo (produzido em nosso 

laboratório), diluição 1:200, por 5 minutos. Vinte e cinco microlitros da suspensão de 
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células foram incubados com a combinação dos anticorpos de interesse a 4°C, por 30 

minutos, ao abrigo da luz. Os anticorpos utilizados foram: anti-CD11c (APC ou PE-Cy7, 

clone HL3, diluição 1:40), anti-CD40 (APC, clone 3/23, diluição 1:80 – BD Pharmingen, 

San Diego, CA, EUA), anti-MHCII (APC, clone M5 114.15.2, diluição 1:320), anti-CD86 

(PE, clone GL1, diluição 1:160), anti-CD11b (FITC, clone M1/70, diluição 1:1200 – 

eBioscience, San Diego, CA, EUA), anti-F4/80 (PE-Cy7, clone BM8, diluição 1:200 – 

BioLegend, San Diego, CA, EUA), e seus respectivos controles de isotipo. Todos os 

anticorpos utilizados são específicos para proteínas de camundongos. As suspensões foram 

centrifugadas e as células lavadas com PBS, pH 7,2 e ressuspendidas em uma solução de 

1% de paraformaldeído, cacodilato de sódio 47,7 mM e NaCl 113 mM, pH 7,2. As 

amostras foram analisadas no citômetro de fluxo BD FACSCaliburTM e a aquisição de 

células realizada com o auxílio do programa BD CellQuestTM Pro. 

 A análise dos dados foi realizada utilizando o programa FlowJo. Células não 

infectadas e células infectadas foram analisadas separadamente, conforme estratégia 

apresentada na Figura 4. O mesmo procedimento foi adotado para a dosagem de cálcio 

intracelular (item 3.7) e para a avaliação da expressão de proteínas intracelulares 

fosforiladas (item 3.10).   

 

 
 
Figura 4. Estratégia utilizada para a avaliação de células dendríticas não infectadas e células dendríticas 
infectadas. Células dendríticas obtidas após 9 dias de cultivo com GM-CSF foram incubadas com promastigotas 
metacíclicas marcadas com CFSE ou PKH26 na proporção de 3 parasitos por célula e analisadas por citometria de fluxo. 
Inicialmente, todos os eventos adquiridos foram analisados pelos parâmetros de tamanho (FSC, forward scatter) e 
granulosidade (SSC, side scatter) e delimitou-se uma região que excluía debris celulares (R1). Células presentes em R1 
foram analisadas para a expressão de CD11c. Células dendríticas CD11c+ foram separadas em populações de células não 
infectadas (células CFSE-) e de células infectadas (células CFSE+), e marcadores avaliados nas duas populações. Dot 

plots e histogramas representativos da análise de células dendríticas infectadas com L. amazonensis na ausência de 
qualquer tratamento. Estratégia semelhante foi utilizada quando parasitos foram marcados com PKH26. 
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3.9. Avaliação da expressão de proteínas intracelulares fosforiladas por citometria de 

fluxo 

 

 Utilizaram-se reagentes da linha BD Phosflow (BD Biosciences, San Diego, CA, 

EUA), seguindo instruções do fabricante. Após diferentes períodos de infecção / 

incubação, células dendríticas foram estimuladas com NECA 1 µM, por 15 minutos, a 

37°C / 5% CO2. Para fixação das células, transferiu-se 1,5 mL de suspensão, a 1 x 106 

células/mL, para um tubo contendo 5 mL de Lyse / Fix buffer previamente aquecido a 

37°C. Homogeneizou-se por inversão (10 repetições) e incubou-se por 12 minutos, a 37°C. 

Centrifugou-se, lavou-se uma vez com PBS, pH 7,2 e ressuspendeu-se em 500 µL de Stain 

buffer (PBS / 0,2% BSA, pH 7,4). Armazenou-se a 4°C por no máximo 20 horas, até a 

coleta das amostras em todos os tempos estabelecidos para a avaliação da cinética de 

expressão das proteínas fosforiladas. Centrifugaram-se as suspensões de células, desfez-se 

o pellet em vórtex e permeabilizaram-se as membranas adicionando 500 µL de Perm buffer 

III previamente resfriado a -20°C. Homogeneizou-se em vórtex e incubou-se por 30 

minutos, em gelo. Lavaram-se as células duas vezes com PBS, pH 7,2. Ajustou-se a 

concentração de células dendríticas para 107 células/mL, em Stain buffer, e procedeu-se 

com o bloqueio do receptor para Fcγ na presença do anticorpo anti-CD16/CD32 de 

camundongo, diluição 1:200, por 5 minutos. Vinte e cinco microlitros da suspensão de 

células foram incubados com a combinação dos anticorpos de interesse a 25°C, por 60 

minutos, ao abrigo da luz. Os anticorpos utilizados foram: anti-PKA[RIIβ] pS114 (Alexa 

Fluor 647, clone 47/PKA), anti-PKCα pT497 (PE, clone K14-984), anti-JNK 

pT183/pY185 (PE, clone N9-66), anti-p38 MAPK pT180/pY182 (Alexa Fluor 647, clone 

36/p38), anti-ERK1/2 pT202/pY204 (PE, clone 20A), e seus respectivos controles de 

isotipo, todos a uma diluição de 1:10. Todos os anticorpos utilizados são específicos para 

proteínas humanas, mas com reatividade testada para proteínas murinas. As suspensões 

foram centrifugadas e as células lavadas com PBS, pH 7,2 e ressuspendidas em Stain 

buffer. As amostras foram analisadas no citômetro de fluxo BD FACSCaliburTM e a 

aquisição de células realizada com o auxílio do programa BD CellQuestTM Pro. A análise 

dos dados foi realizada utilizando o programa FlowJo. 
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3.10. Microscopia de fluorescência 

 

 Células dendríticas foram co-incubadas com L. amazonensis, L. braziliensis, L. 

major, conforme descrito anteriormente. Alternativamente, células dendríticas foram 

incubadas com apirase de batata 5 μg/mL (1 U/mL), MRS1754 5 μM ou adenosina 5 μM. 

 Após diferentes períodos de infecção, retirou-se todo o meio de cultura e lavaram-

se os poços três vezes com PBS, pH 7,2. Para fixação das células, adicionou-se PBS pH 

7,2 / 4% formaldeído e incubou-se por 15 minutos, à temperatura ambiente. Lavaram-se os 

poços e permeabilizaram-se as membranas celulares adicionando PBS pH 7,2 / 0,2% 

Triton X-100 e incubou-se por 10 minutos, à temperatura ambiente. Após lavagem, 

adicionou-se a solução de bloqueio PBS pH 7,2 / 3% BSA / 5% soro de jumento (Sigma-

Aldrich) e incubou-se por 1 hora, à temperatura ambiente. Lavou-se novamente e 

adicionaram-se os anticorpos de interesse, diluídos em PBS pH 7,2 / 3% BSA, e incubou-

se por 2 horas, à temperatura ambiente. Os anticorpos utilizados foram: anticorpo de 

coelho anti-receptor de adenosina A1 (Thermo Scientific, Rockford, IL, EUA), anticorpo 

de cobaia anti-receptor de adenosina A2A (Frontier Institute Co., Hokkaido, Japão), 

anticorpo de coelho anti-receptor de adenosina A2B (Alomone Labs, Jerusalém, Israel) e 

anticorpo de coelho anti-receptor de adenosina A3 (Abcam, Cambridge, Reino Unido), 

todos a uma diluição de 1:200. Lavaram-se os poços e adicionaram-se os anticorpos 

secundários anti-IgG de cobaia (para o receptor de adenosina A2A) e anti-IgG de coelho 

(para os demais receptores) (Molecular Probes), ambos conjugados a Alexa Fluor 594 e 

diluídos 1:400 em PBS pH 7,2 / 3% BSA, e incubou-se por 1 hora, à temperatura ambiente, 

ao abrigo da luz. Em algumas situações e anteriormente à fixação, as células foram 

também incubadas com o anticorpo anti-CD11c APC, numa diluição de 1:50, por 1 hora, à 

temperatura ambiente, ao abrigo da luz (Figura 5). Após a incubação com os anticorpos 

secundários, os poços foram novamente lavados, e para marcação do núcleo, adicionou-se 

PBS pH 7,2 / 0,02% DAPI e incubou-se por 10 minutos, à temperatura ambiente, ao abrigo 

da luz. 

 Após lavagem e montagem em lâminas com Fluorescence Mounting Medium 

(Dako, Carpinteria, CA, EUA), as preparações foram examinadas ao microscópio de 

fluorescência Zeiss Imager Z2 equipado com câmera AxioCam HRm e objetiva Plan-

Apochromat 63x/1.40 Oil DIC M27, e as imagens adquiridas com o auxílio do software 

AxioVision LE64 (Carl Zeiss Microscopy, Oberkochen, Alemanha). Algumas preparações 

foram também examinadas ao microscópio confocal Zeiss LSM 710 equipado com 
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detectores QUASAR e objetiva Plan-Apochromat 63x/1.40 Oil DIC M27, e as imagens 

adquiridas com o auxílio do software Zen 2012 Black (Carl Zeiss). A microscopia confocal 

foi realizada no Microscopy Imaging Center of Coimbra, do Centro de Neurociências e 

Biologia Celular (MICC-CNC). As imagens foram analisadas utilizando o programa 

ImageJ 1.48v (NIH, Bethesda, MD, EUA). 

 

 

 
 
Figura 5. Expressão de CD11c em células dendríticas. Células dendríticas obtidas após 9 dias de cultivo com GM-CSF 
foram aderidas em lamínulas de vidro revestidas com poli-L-lisina. Após 1h30´, as células foram incubadas com o 
anticorpo anti-CD11c (verde) e DAPI (azul). Células foram analisadas ao microscópio de fluorescência Zeiss Imager Z2. 
Barras de escala: 20 μM. 

 

 

3.11. Western blotting 

 

 Células dendríticas, a uma concentração de 5 x 105 células/mL, foram co-incubadas 

com L. amazonensis como descrito anteriormente para microscopia de fluorescência. Após 

diferentes períodos de infecção, retirou-se todo o meio de cultura e lavaram-se os poços 

três vezes com PBS, pH 7,2. Adicionou-se tampão Tris 50 mM, NaCl 150 mM, 1% de NP-

40, 0,5% de deoxicolato de sódio, EDTA 1 mM, 0,1% de SDS e coquetel de inibidor de 

proteases Roche cOmplete® e lisaram-se as células por pipetagens. Armazenou-se a -20°C 

até o momento do uso. Dosaram-se as proteínas totais pelo método de BCA utilizando o kit 

Pierce™ BCA Protein Assay (Thermo Scientific), de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 Os extratos proteicos foram desnaturados em tampão Tris 80 mM, DTT 100 mM, 

1,7% de SDS, 5% de glicerol e 0.002% de azul de bromofenol, e aquecidos a 100°C por 10 

minutos. 20 µg de proteína foram submetidos à separação por eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 12% e transferidos para membranas de nitrocelulose. Bloquearam-se as 

membranas em salina tamponada com Tris / 0,1% Tween 20 (TBS-T) / 5% de leite em pó, 

por 1 hora, à temperatura ambiente. Adicionaram-se os anticorpos de interesse, diluídos em 
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TBS-T / 1% de leite em pó, e incubou-se overnight, a 4°C, sob agitação. Os anticorpos 

utilizados foram: anticorpo de coelho anti-receptor de adenosina A2B, diluição 1:200, e 

anticorpo de camundongo anti-GAPDH (Abcam, diluição 1:5000). Lavaram-se as 

membranas três vezes em TBS-T e adicionou-se o anticorpo secundário anti-IgG de coelho 

(Thermo Scientific), diluído 1:10000 em TBS-T / 1% de leite em pó, e incubou-se por 2 

horas, à temperatura ambiente, sob agitação. Lavaram-se novamente as membranas em 

TBS-T. Por fim, as membranas foram incubadas em solução reveladora por 

quimioluminescência Luminata™ Forte Western HRP (Merck Millipore) e analisadas no 

sistema VersaDoc 3000 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA). A análise 

densitométrica das bandas foi feita com o auxílio do software Image Lab 5.2.1. 

 

3.12. Infecção de animais experimentais 

 

 Camundongos C57BL/6J, fêmeas, foram inoculados na orelha esquerda, por via 

intradérmica, com 1 x 103 metacíclicas de L. amazonensis suspensas em PBS, pH 7,2, na 

presença ou ausência de MRS1754 5 μM, SQ22536 100 μM, LY294002 10 μM ou U0126 

10 μM. Todos os inibidores foram diluídos em dimetilsulfóxido, que foi adicionado ao 

grupo controle, numa concentração final de 1%. Foram inoculados 10 μL / orelha. O 

tamanho da lesão foi medido semanalmente, com o auxílio de um paquímetro digital 

(Starrett, Athol, MA, EUA). Entendeu-se como tamanho da lesão a diferença de espessura 

entre a orelha esquerda (infectada) e a orelha direita (controle não infectada). 

 

3.13. Cultura de células de linfonodo 

 

 Após 12 semanas de infecção, os linfonodos drenantes auriculares foram coletados 

e processados em macerador de vidro, ressuspendidos em meio DMEM (Sigma-Aldrich) 

suplementado com 1% de SFB, L-glutamina 2 mM, penicilina G 100 U/mL, β-

mercaptoetanol 50 µM e HEPES (Sigma-Aldrich) 25 mM, pH 7,2. A concentração de 

células foi ajustada para 5 x 106 células/mL em meio DMEM suplementado com 10% de 

SFB, L-glutamina 2 mM, penicilina G 100 U/mL, β-mercaptoetanol 50 µM e HEPES 25 

mM, pH 7,2. As suspensões de células foram distribuídas em placas de cultura e 

estimuladas com 50 µg/mL de antígeno particulado de L. amazonensis. Os sobrenadantes 

foram coletados após 48 horas e armazenados a -20°C, para posterior dosagem de 

citocinas, por ELISA. 
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3.14. Avaliação do parasitismo tecidual 

 

 O número de parasitos na lesão da orelha foi estimado pela técnica de diluição 

limitante (Afonso & Scott, 1993). Após 12 semanas de infecção, os animais foram 

eutanasiados e as orelhas retiradas e imersas em álcool 70°GL por 2 minutos, seguidas por 

imersão em PBS, pH 7,2. Separaram-se as duas folhas do pavilhão auricular e incubou-se 

em meio RPMI-1640 + colagenase A a 1 mg/mL, pH 7,2, por 2 horas a 37°C / 5% CO2. As 

orelhas e o meio de digestão foram processados em macerador de vidro contendo meio de 

Grace, pH 6,5. Debris teciduais foram removidos por centrifugação a 45 x g / 4°C / 1 

minuto e o sobrenadante novamente centrifugado a 1540 x g / 4°C / 10 minutos. O 

precipitado foi ressuspendido em 0,5 mL de meio de Grace suplementado com 10% de 

SFB, L-glutamina 2 mM e penicilina G 100 U/mL, pH 6,5, por orelha. A suspensão de 

parasitos foi submetida a uma diluição seriada (1:10), em duplicata, para um volume final 

de 180 μL. As ponteiras foram substituídas após cada diluição. Incubou-se por 15 dias a 

25°C e examinou-se ao microscópio invertido para observar a presença de parasitos. Os 

resultados foram expressos como –log do número de parasitos correspondente à última 

diluição na qual foram observados parasitos. 

 

3.15. ELISA 

 

 Os sobrenadantes das culturas de células dendríticas foram coletados após 20 horas 

e os sobrenadantes das culturas de células de linfonodos após 48 horas e os níveis de 

citocinas dosados por ELISA utilizando kits para ensaio em sanduíche para detecção de 

IFN-γ, IL-10, IL-12p70, TNF-α (BD OptEIA, San Diego, CA, EUA) e TGF-β (R&D 

Systems), seguindo instruções dos fabricantes. Placas de 96 poços foram sensibilizadas 

com os anticorpos de captura overnight, a 4°C. Em seguida, foram lavadas com PBS / 

0,05% Tween 20 e secas em papel toalha. Para a dosagem de TGF-β, as amostras foram 

inicialmente tratadas para que a forma inativa do TGF- β fosse convertida para a forma 

ativa da citocina. Para isso, adicionou-se 1 parte de HCl 1 M a 5 partes de amostra, 

incubou-se por 10 minutos à temperatura ambiente e neutralizou-se pela adição de 1 parte 

de NaOH 1,2 M / HEPES 0,5 M. Adicionaram-se o padrão e as amostras e seguiu-se 

incubação à temperatura ambiente, por 2 horas. As placas foram lavadas e os poços 

receberam o reagente de detecção, contendo o anticorpo de detecção e o reagente 

enzimático. Após incubação por 1 hora à temperatura ambiente, as placas foram 
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novamente lavadas para adição do substrato enzimático ácido 2,2'-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS – Sigma Aldrich) diluído em tampão citrato-fosfato 

0,1 M, pH 4. Após 30 minutos de incubação a 37°C, a reação foi interrompida pela adição 

de SDS 1%. Procedeu-se à leitura fotométrica a 415 nm, utilizando o leitor SpectraMax 

340PC Molecular Devices e o software SoftMax Pro 6 (Molecular Devices Corporation, 

Sunnyvale, CA, EUA). Os limites de detecção foram 15,6 pg/mL para TNF-α, 31,2 pg/mL 

para TGF-β, IFN-γ e IL-10, e 62,5 pg/mL para IL-12p70. 

  

3.16. Análise estatística 

 

 Os dados foram submetidos à análise estatística com o auxílio do programa Prism 

5.0 (GraphPad Software, La Jolla, CA, EUA). Valores de p inferiores a 0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. 
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4. RESULTADOS 

 

PARTE I: EXPRESSÃO DE RECEPTORES DE ADENOSINA EM CÉLULAS 

DENDRÍTICAS INFECTADAS POR L. amazonensis 

 

4.1. L. amazonensis altera o perfil de expressão do receptor A2B em células 

dendríticas, sem alterar a expressão dos receptores A1, A2A e A3 

 

 Como dito anteriormente, nosso grupo mostrou que L. amazonensis prejudica a 

ativação de células dendríticas, especialmente pela diminuição da expressão de CD40, por 

um mecanismo dependente do receptor de adenosina A2B (Figueiredo et al., 2012). A 

participação do receptor A2B foi avaliada por meio de tratamentos farmacológicos, 

utilizando um antagonista seletivo, o MRS1754, mas a expressão do receptor em células 

dendríticas infectadas não foi avaliada. Neste trabalho, nosso primeiro objetivo foi avaliar 

a expressão não só do receptor A2B, mas dos 4 receptores de adenosina conhecidos. 

 Para isso, células dendríticas derivadas de medula óssea de camundongos 

C57BL/6J foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis marcadas 

com Oregon Green® 488, numa proporção de 3 parasitos por célula dendrítica. Após 90 

minutos de incubação, as células foram marcadas para avaliação por microscopia de 

fluorescência, como descrito em Material e métodos. Todos os 4 receptores de adenosina 

foram expressos em células dendríticas, embora a intensidade de expressão do receptor A3 

tenha sido muito baixa, e inalterada pela infecção por L. amazonensis (Figura 6D). A 

expressão dos receptores A1 e A2A também foi similar entre células dendríticas não 

infectadas e células infectadas (Figura 6A-B). Por outro lado, observamos uma 

redistribuição de receptores A2B em células infectadas por L. amazonensis, e estes 

receptores se localizaram preferencialmente na superfície de células infectadas, onde 

pareciam formar clusters de receptores (Figura 6C). 

 
Figura na próxima página. 

Figura 6. L. amazonensis altera o perfil de expressão do receptor de adenosina A2B, sem interferir na a expressão 
dos receptores A1, A2A e A3. Células dendríticas obtidas como descrito na figura 5 foram infectadas por promastigotas 
metacíclicas de L. amazonensis marcadas com Oregon Green® 488 (verde), na proporção de 3 parasitos por célula 
dendrítica. Após 90 minutos de infecção, as células foram incubadas com os anticorpos anti-receptor A1 (A), anti-
receptor A2A (B), anti-receptor A2B (C), anti-receptor A3 (D) e seus respectivos anticorpos secundários (vermelho) e 
DAPI (azul). Células foram analisadas ao microscópio de fluorescência Zeiss Imager Z2. Grupos não infectados são 
mostrados do lado esquerdo e grupos infectados do lado direito. Setas indicam células dendríticas infectadas. Barras de 
escala: 20 μM. Imagens representativas de pelo menos 3 experimentos independentes. 
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Figura 6. L. amazonensis altera o perfil de expressão do receptor de adenosina A2B, sem interferir na a expressão 
dos receptores A1, A2A e A3. Legenda na página anterior. 
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 Considerando que apenas a distribuição do receptor A2B mostrou-se alterada em 

células dendríticas infectadas, nosso próximo passo foi avaliar a cinética de expressão 

desse receptor. Para isso, células dendríticas foram infectadas por L. amazonensis como 

descrito anteriormente, e a expressão do receptor A2B avaliada por microscopia de 

fluorescência após 30 minutos, 90 minutos ou 3 horas de infecção. A figura 7 mostra que 

L. amazonensis é capaz de estimular a redistribuição do receptor, principalmente na 

superfície da célula dendrítica infectada, em qualquer dos tempos avaliados. 

 Para melhor visualização da localização do receptor A2B nas células dendríticas 

infectadas, são mostradas imagens de células com maior aumento e com cada um dos 

canais de fluorescência mostrados individualmente (Figura 8A). Além disso, células 

dendríticas infectadas por L. amazonensis foram também avaliadas por microscopia 

confocal para a expressão do receptor A2B (Figura 8B). Essas imagens também nos 

permitem observar que a redistribuição do receptor A2B é exclusiva da célula infectada. 

Células dendríticas muito próximas de células infectadas, mas que permaneceram não 

infectadas mesmo estando em contato com L. amazonensis, continuam com uma expressão 

difusa do receptor A2B. 

 Juntos, nossos primeiros dados mostram que L. amazonensis é capaz de estimular a 

redistribuição do receptor A2B na superfície da célula dendrítica infectada, sem alterar a 

expressão dos receptores A1, A2A e A3. 

 

4.2. L. amazonensis altera a localização, mas não a quantidade, do receptor A2B em 

células dendríticas infectadas 

 

 As figuras 6-8 nos permitem concluir que a infecção por L. amazonensis é capaz de 

estimular a redistribuição do receptor A2B para a superfície da célula dendrítica infectada, 

mas não fica claro se há alteração na expressão total deste receptor. Para esclarecer esse 

ponto, decidimos avaliar a expressão do receptor A2B em extrato total de células 

dendríticas incubadas ou não com promastigotas metacíclicas de L. amazonensis. Extratos 

foram obtidos após 30 minutos, 90 minutos ou 3 horas de incubação, assim como realizado 

para a obtenção das imagens por microscopia de fluorescência. A análise densitométrica 

das bandas não revelou qualquer alteração na quantidade total do receptor quando 

comparadas células dendríticas infectadas e não infectadas, independentemente do tempo 

avaliado (Figura 9A). Uma imagem representativa das bandas é mostrada na figura 9B, 

confirmando o resultado obtido com a densitometria. 
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Figura 7. L. amazonensis altera a distribuição do receptor A2B, independentemente do tempo avaliado. Células 
dendríticas obtidas como descrito na figura 5 foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis 
marcadas com Oregon Green® 488 (verde). Após 30 minutos (A), 90 minutos (B) ou 3 horas (C) de infecção, as células 
foram incubadas com o anticorpo anti-receptor A2B e seu respectivo anticorpo secundário (vermelho) e DAPI (azul). 
Células foram analisadas ao microscópio de fluorescência Zeiss Imager Z2. Grupos não infectados são mostrados do lado 
esquerdo e grupos infectados do lado direito. Setas indicam células dendríticas infectadas. Barras de escala: 20 μM. 
Imagens representativas de pelo menos 4 experimentos independentes. 
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Figura 8. Receptores A2B são localizados principalmente na superfície de células dendríticas infectadas por L. 
amazonensis. Células dendríticas obtidas como descrito na figura 5 foram infectadas por promastigotas metacíclicas de 
L. amazonensis marcadas com Oregon Green® 488 (verde). Após 90 minutos de infecção, as células foram incubadas 
com o anticorpo anti-receptor A2B e seu respectivo anticorpo secundário (vermelho) e DAPI (azul). (A) Células foram 
analisadas ao microscópio de fluorescência Zeiss Imager Z2 e são mostradas imagens com luz de transmissão e de cada 
um dos canais de fluorescência individualmente. Barra de escala: 10 μM. (B) Células foram analisadas ao microscópio 
confocal Zeiss LSM 710. Grupo não infectado é mostrado do lado esquerdo e grupo infectado do lado direito. Setas 
indicam células dendríticas infectadas. Barra de escala: 20 μM. Imagens representativas de pelo menos 3 experimentos 
independentes. 

 

 

 A maioria das células dendríticas permanecem não infectadas mesmo após entrarem 

em contato com o parasito, principalmente nas primeiras horas de incubação. Esse grupo 

de células, ao fazer parte do extrato celular total utilizado para avaliação por western 

blotting, poderia mascarar alguma alteração exclusiva da célula dendrítica infectada. Para 

contornar essa situação, também medimos a intensidade média de fluorescência do 

receptor A2B, pela avaliação das imagens obtidas por microscopia de fluorescência, com o 

auxílio do software ImageJ. Dessa maneira, conseguimos avaliar células dendríticas 

infectadas e células não infectadas separadamente. A intensidade média do receptor A2B 

também permanece inalterada após infecção por L. amazonensis, em qualquer dos tempos 

avaliados, ou seja, após 30 minutos, 90 minutos ou 3 horas de infecção (Figura 10A). 
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Figura 9. A quantidade total do receptor A2B é similar entre células dendríticas infectadas e não infectadas. Células 
dendríticas obtidas como descrito na figura 5 foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis. O 
extrato celular total foi coletado após 30 minutos, 90 minutos ou 3 horas de infecção, e as amostras foram analisadas por 
western blotting para a expressão do receptor A2B. GAPDH foi utilizada como proteína controle. (A) Expressão relativa 
do receptor A2B após normalização por GAPDH. Os resultados representam média e desvio padrão de 2 experimentos 
independentes. (B) Bandas representativas dos dois experimentos. 

 

 
 
Figura 10. L. amazonensis altera a distribuição espacial do receptor A2B na superfície de células dendríticas. 
Células dendríticas obtidas como descrito na figura 5 foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis 
marcadas com Oregon Green® 488. Após 30 minutos, 90 minutos ou 3 horas de infecção, as células marcadas com o 
anticorpo anti-receptor A2B foram analisadas ao microscópio de fluorescência Zeiss Imager Z2. (A) A intensidade média 
de fluorescência do receptor A2B foi quantificada com o auxílio do software ImageJ. Os resultados representam média e 
desvio padrão de 3 experimentos independentes. Em cada um dos experimentos, foram avaliados pelo menos 7 campos 
por cada tempo de infecção, contendo pelo menos 10 células por campo. (B) Distribuição espacial (Surface plot) do 
receptor A2B em células dendríticas infectadas (1 e 2) e não infectada (3). Gráficos obtidos com o auxílio do software 
ImageJ a partir da imagem contendo apenas a representação do canal de fluorescência respectivo ao receptor A2B. Eixo y 
representa o valor de pixel e eixos x e z representam a área total da célula analisada. 
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 Com o objetivo de demonstrar a variação na distribuição do receptor A2B na 

superfície de células dendríticas infectadas, utilizamos a ferramenta Surface plot, do 

software ImageJ. Tal ferramenta nos permite encontrar regiões nas células onde os valores 

de pixels são maiores, e valores de pixels são diretamente proporcionais à intensidade de 

fluorescência. A figura 10B mostra a distribuição espacial do receptor em células 

dendríticas infectadas (células 1 e 2) e célula dendrítica não infectada (célula 3). A imagem 

utilizada é a mesma representada na figura 8A. É possível observar que na célula 

dendrítica não infectada a distribuição do receptor é homogênea em toda a área da célula. 

Por outro lado, nas células infectadas a distribuição é heterogênea, e observamos picos que 

representam regiões com maior expressão do receptor, localizadas principalmente na 

superfície da célula. Em conjunto, a figura 10 mostra que embora a média de intensidade 

do receptor A2B seja semelhante em células infectadas e células não infectadas, em células 

infectadas a distribuição do receptor é heterogênea, com regiões de maior expressão, que 

poderia ser um indicativo de clusterização dos receptores. 

 Nosso primeiro bloco de resultados nos permitem concluir que L. amazonensis é 

capaz de estimular a redistribuição do receptor A2B para a superfície de células dendríticas 

infectadas, sem alterar a quantidade total do receptor, nem a expressão dos demais 

receptores de adenosina A1, A2A e A3. A partir deste momento, dividiremos nossos 

resultados em outros 2 blocos. Inicialmente tentaremos entender os mecanismos 

envolvidos na redistribuição do receptor A2B em células dendríticas infectadas por L. 

amazonensis. Na sequência, estudaremos as vias de sinalização ativadas a partir do 

receptor A2B e que poderiam ser responsáveis pela inibição da resposta de células 

dendríticas infectadas. 

 

 

PARTE II: REDISTRIBUIÇÃO DO RECEPTOR A2B EM CÉLULAS 

DENDRÍTICAS INFECTADAS POR L. amazonensis 

 

4.3. L. braziliensis e L. major não alteram a expressão do receptor A2B em células 

dendríticas 

 

 Na tentativa de entender os mecanismos responsáveis pela redistribuição do 

receptor A2B em células dendríticas infectadas, decidimos inicialmente avaliar se esse 

efeito é exclusivo da infecção por L. amazonensis ou se outras espécies de Leishmania 
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teriam a mesma capacidade. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas 

metacíclicas de L. braziliensis ou L. major, também na proporção de 3 parasitos por célula, 

e a expressão do receptor A2B foi avaliada por microscopia de fluorescência após 90 

minutos de infecção. Diferentemente do que foi observado em células infectadas por L. 

amazonensis, a infecção por L. braziliensis ou L. major não é capaz de alterar a 

distribuição do receptor A2B em células dendríticas (Figura 11). Resultados semelhantes 

foram encontrados após 30 minutos ou 3 horas de infecção (dados não mostrados). 

  

 
 
Figura 11. L. braziliensis e L. major não alteram a expressão do receptor A2B em células dendríticas. Células 
dendríticas obtidas como descrito na figura 5 foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis (B), L. 

braziliensis (C) ou L. major (D) marcadas com Oregon Green® 488 (verde). Após 90 minutos de infecção, as células 
foram incubadas com o anticorpo anti-receptor A2B e seu respectivo anticorpo secundário (vermelho) e DAPI (azul). 
Células foram analisadas ao microscópio de fluorescência Zeiss Imager Z2. Células não infectadas são mostradas em (A). 
Setas indicam células dendríticas infectadas. Barras de escala: 20 μM. Imagens representativas de 3 experimentos 
independentes. 
 

 

 Na tentativa de relacionar a redistribuição do receptor A2B à inibição de células 

dendríticas, avaliamos a expressão de CD40 em células infectadas por L. amazonensis, L. 
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braziliensis ou L. major. Nossos resultados mostram que apenas a primeira espécie é capaz 

de inibir a expressão de CD40 em células infectadas. Em contrapartida, as demais espécies 

estimulam a expressão do mesmo co-estimulador (Figura 12). É importante lembrar que 

apenas L. amazonensis é capaz de estimular a redistribuição do receptor A2B na superfície 

de células dendríticas infectadas (Figura 11), sugerindo que que há uma relação entre a 

redistribuição do receptor A2B e a diminuição na expressão de CD40 em células dendríticas 

infectadas por L. amazonensis. 

 

 
Figura 12. L. amazonensis inibe e L. braziliensis e L. major estimulam a 
expressão de CD40 em células dendríticas. Células dendríticas obtidas após 
9 dias de cultivo com GM-CSF foram incubadas com promastigotas 
metacíclicas de L. amazonensis, L. braziliensis ou L. major marcadas com 
CFSE na proporção de 3 parasitos por célula. Incubou-se por 20 horas, sendo 
as 3 horas iniciais a 33°C / 5% CO2 e o restante a 37°C / 5% CO2. Por 
citometria de fluxo, células dendríticas foram separadas em populações de 
células não infectadas (células CFSE-) e de células infectadas (células 
CFSE+), e avaliou-se a IMF de CD40 nas duas populações. Os resultados 
representam média e desvio padrão de 3 experimentos independentes. * 
indicam diferença estatística entre células não infectadas e células infectadas 
(p < 0,05, teste t de Student). 

 

 

4.4. A alteração na distribuição do receptor A2B em células dendríticas infectadas por 

L. amazonensis é dependente da forma evolutiva do parasito 

 

 Todos os experimentos descritos anteriormente foram realizados utilizando 

promastigotas metacíclicas, que são as formas infecciosas do parasito. Com o intuito de 

descobrir se a redistribuição do receptor A2B era estimulada apenas pelas formas 

infecciosas do parasito, avaliamos a expressão do receptor em células dendríticas 

infectadas por promastigotas procíclicas de L. amazonensis, também na proporção de 3 

parasitos por célula dendrítica. No entanto, promastigotas procíclicas, que são formas não 
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infecciosas do parasito, não são capazes de alterar a distribuição do receptor A2B em 

células dendríticas infectadas (Figura 13A-B). 

 

 
 
Figura 13. Apenas promastigotas metacíclicas de L. amazonensis estimulam a redistribuição do receptor A2B, por 
um mecanismo independente do metabolismo do parasito. Células dendríticas obtidas como descrito na figura 5 
foram infectadas por promastigotas metacíclicas (A,C-D) ou procíclicas (B) de L. amazonensis marcadas com Oregon 
Green® 488 (verde). Alternativamente utilizaram-se parasitos previamente mortos por calor (60°C / 30 min) (C) ou 
fixados em formalina (D). Após 90 minutos de infecção, as células foram incubadas com o anticorpo anti-receptor A2B e 
seu respectivo anticorpo secundário (vermelho) e DAPI (azul). Células foram analisadas ao microscópio de fluorescência 
Zeiss Imager Z2. Setas indicam células dendríticas infectadas. Barras de escala: 20 μM. Imagens representativas de 3 
experimentos independentes. 
 

 

 Sabendo que apenas promastigotas metacíclicas de L. amazonensis alteram a 

distribuição do receptor A2B em células dendríticas, nosso próximo passo foi avaliar se esse 

processo é dependente do metabolismo do parasito. Para isso, células dendríticas foram 

infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis previamente mortas por calor 

(60°C em banho maria, por 30 minutos) ou fixadas em formalina. Apenas os parasitos 

mortos por calor continuaram capazes de estimular o recrutamento do receptor A2B para a 
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superfície de células infectadas (Figura 13C-D). Esse dado nos permite concluir que a 

redistribuição do receptor A2B é independente do metabolismo de L. amazonensis e 

provavelmente mediado por alguma molécula presente na superfície do parasito. 

 

4.5. Redistribuição do receptor A2B é independente da hidrólise do ATP extracelular 

 

 Parasitos do gênero Leishmania expressam em sua superfície a enzima ENTPDase 

(também conhecida como apirase) (Asai et al., 1995; Berredo-Pinho et al., 2001; Maioli et 

al., 2004; Marques-da-Silva et al., 2008; Meyer-Fernandes et al., 1997), capaz de 

hidrolisar o ATP extracelular. A atividade ectonucleotidásica desses parasitos é 

diferenciada, sendo mais pronunciada em L. amazonensis quando comparada a L. 

braziliensis e L. major (Maioli et al., 2004; Marques-da-Silva et al., 2008) e em 

promastigotas metacíclicas quando comparadas a promastigotas procíclicas (dados de 

nosso laboratório não publicados), sendo diretamente proporcional à virulência desses 

parasitos. Recentemente foi mostrado que a maior atividade ectonucleotidásica do parasito 

está relacionada à maior expressão da enzima (Gomes et al., 2015), e sabemos que a 

ENTPDase é capaz de inibir a ativação de macrófagos por mecanismos independentes da 

atividade dessa enzima (dados de nosso laboratório não publicados). Além disso as três 

espécies são capazes de estimular a expressão de ectonucleotidases em células dendríticas 

infectadas (Figueiredo et al., 2012). A partir dessas observações, hipotetizamos se a maior 

expressão de ENTPDase em promastigotas metacíclicas de L. amazonensis ou a hidrólise 

do ATP extracelular a adenosina por células dendríticas não seriam responsáveis pela 

redistribuição do receptor A2B em células dendríticas infectadas. 

 Inicialmente avaliamos os níveis de ATP extracelular no sobrenadante de culturas 

de células dendríticas infectadas por L. amazonensis, L. braziliensis ou L. major. Nossos 

resultados mostram que os níveis desse nucleotídeo são semelhantes em culturas de células 

dendríticas infectadas, independentemente da espécie do parasito, forma evolutiva 

(promastigotas metacíclicas e promastigotas procíclicas) ou viabilidade do parasito 

(parasitos vivos, mortos por calor ou fixados em formalina) (Figura 14). A apirase de 

batata foi utilizada como controle, sendo capaz de diminuir significativamente os níveis de 

ATP extracelular, efeito esse revertido parcialmente pelo tratamento com suramina, um 

conhecido inibidor de ENTPDase (Figura 14). 
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 Figura 14. Infecção de células dendríticas por 
Leishmania não é capaz de alterar os níveis de ATP 
extracelular. Células dendríticas obtidas como 
descrito na figura 5 foram infectadas por promastigotas 
metacíclicas (vivas, mortas por calor ou fixadas em 
formalina) ou procíclicas de L. amazonensis, ou 
promastigotas metacíclicas de L. braziliensis ou L. 

major. Alternativamente, células dendríticas foram 
estimuladas com apirase de batata a 5 μg/mL (1 
U/mL), na presença ou ausência de suramina 200 μM. 
Após 90 minutos de incubação, os sobrenadantes de 
cultura foram coletados e os níveis de ATP extracelular 
dosados por ensaio de bioluminescência. Os resultados 
representam média e desvio padrão de 3 experimentos 
independentes. * indicam diferença estatística entre 
grupos ligados (p < 0,05, teste t de Student). 

 

 

 Nosso próximo passo foi avaliar se a hidrólise do ATP extracelular seria capaz de 

estimular a redistribuição do receptor A2B para a superfície de céllulas dendríticas. Células 

dendríticas foram estimuladas por 90 minutos com apirase de batata, adenosina ou 

MRS1754, um antagonista seletivo do receptor A2B, mas nenhum dos tratamentos foi capaz 

de alterar a expressão do receptor A2B (Figura 15). 

 Nosso segundo bloco de resultados, apesar de não elucidar o mecanismo 

responsável pela redistribuição e possível clusterização do receptor A2B na superfície de 

células dendríticas infectadas por L. amazonensis, nos permite concluir que apenas 

promastigotas metacíclicas de L. amazonensis são capazes de tal efeito. O envolvimento da 

NTPDase expressa no parasito e da hidrólise do ATP extracelular foram descartados até o 

momento, e outros testes serão realizados com o objetivo de aprofundar no estudo da 

regulação da distribuição do receptor A2B.  
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Figura 15. Redistribuição do receptor A2B é independente do metabolismo de ATP extracelular. Células dendríticas 
obtidas como descrito na figura 5 foram estimuladas com apirase de batata a 5 μg/mL (1 U/mL), adenosina 5 μM ou 
MRS1754 (MRS, antagonista do receptor A2B) 5 μM. Após 90 minutos de infecção, as células foram incubadas com o 
anticorpo anti-receptor A2B e seu respectivo anticorpo secundário (vermelho) e DAPI (azul). Células foram analisadas ao 
microscópio de fluorescência Zeiss Imager Z2. Barras de escala: 20 μM. Experimento realizado uma única vez. 
 

 

PARTE III: MECANISMOS DE INIBIÇÃO DA RESPOSTA DE CÉLULAS 

DENDRÍTICAS INFECTADAS POR L. amazonensis E PARTICIPAÇÃO DO 

RECEPTOR A2B NESSES PROCESSOS 

 

4.6. L. amazonensis prejudica a ativação de células dendríticas 

 

 Inúmeros trabalhos já mostraram que parasitos do gênero Leishmania são capazes 

de modular a resposta de células dendríticas, ora estimulando, ora inibindo a ativação 

dessas células; tais efeitos são dependentes da espécie, cepa e estágio de desenvolvimento 

do parasito, além da subpopulação de célula dendrítica utilizada (Carvalho et al., 2008; Liu 

et al., 2009; Prina et al., 2004; Soong, 2008; Vasquez et al., 2008; Xin et al., 2008). Nosso 
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grupo já havia mostrado que L. amazonensis é capaz de inibir a expressão de CD40 em 

células dendríticas por um mecanismo dependente do receptor A2B, porém esses resultados 

foram obtidos após 20 horas de infecção e não sabíamos se tal efeito já estava presente nos 

momentos iniciais de infecção. 

 Para responder a essa pergunta, células dendríticas foram infectadas por 

promastigotas metacíclicas de L. amazonensis marcadas com CFSE, numa proporção de 3 

parasitos por célula dendrítica. Inicialmente, avaliamos a cinética de infecção por 

citometria de fluxo, pela porcentagem de células CFSE+ (células infectadas) (Figura 16A). 

Após 30 minutos, já temos uma média de 20% de células infectadas, mostrando já ser 

possível diferenciar células infectadas de não infectadas nos primeiros minutos. Após 3 

horas, esse número avança para mais de 45% de células infectadas e não passa de 60% 

após 20 horas de infecção, mostrando que as primeiras horas são determinantes para o 

sucesso da infecção. Ao analisar o estado de ativação dessas células dendríticas, 

observamos que a expressão de CD40 é 60% menor em células infectadas quando 

comparadas a células não infectadas após 4 horas e 30 minutos de infecção (Figura 16B). 

Além disso, o tratamento com MRS1754, o antagonista seletivo do receptor A2B, parece 

estimular a expressão de CD40 em células dendríticas infectadas (Figura 16B e C). 
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Figura 16. Inibição da ativação de células dendríticas por L. amazonensis se inicia nas primeiras horas de infecção. 
Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme descrito na figura 12 e 
analisadas por citometria de fluxo. Células dendríticas e parasitos foram tratados simultaneamente com MRS1754 5 µM 
(MRS, antagonista do receptor A2B) no momento da infecção. Incubou-se por até 20 horas, sendo as 3 h iniciais a 33°C / 
5% CO2 e o restante a 37°C / 5% CO2. (A) Porcentagem de células infectadas (CFSE+). (B) IMF de CD40 nas populações 
de células não infectadas e de células infectadas. (C) Histogramas representativos da expressão de CD40 nas populações 
de células não infectadas e de células infectadas, na presença ou ausência de MRS1754, após 20 horas de infecção. Os 
resultados representam média e desvio padrão de 2 experimentos independentes. 
 

 

 Os sobrenadantes das culturas de células dendríticas obtidos após 20 horas de 

infecção foram utilizados para dosagem de citocinas por ELISA. A figura 17A mostra que 

células dendríticas infectadas por L. amazonensis perdem sua capacidade de produção de 

IL-12p70. O tratamento com MRS1754 foi capaz de restaurar a capacidade de células 

dendríticas infectadas de produzirem IL-12p70 (Figura 17A). Não encontramos diferenças 

significativas na produção de IL-10 e TNF-α, seja pela infecção ou pelo tratamento com 

MRS1754 (Figura 17B e C). Por fim, os níveis de TGF-β estiveram abaixo dos limites de 

detecção. 
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Figura 17. L. amazonensis inibe a produção de IL-12p70 por células dendríticas, por um mecanismo dependente 
do receptor A2B. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis como descrito 
na figura 12, e o sobrenadante de cultura coletado após 20 horas de infecção para a dosagem das citocinas IL-12p70 (A), 
IL-10 (B) e TNF-α (C) por ELISA. Células dendríticas e parasitos foram tratados simultaneamente com MRS1754 5 µM 
(MRS, antagonista do receptor A2B) no momento da infecção. Os resultados representam média e desvio padrão de 3 
experimentos independentes. ND: não detectado. 
 

 

4.7. Inibição de células dendríticas por L. amazonensis é independente do acúmulo de 

cálcio intracelular 

 

 Receptores A2B são acoplados à proteína G e podem ser associados tanto à 

subunidade αs, levando à produção de AMPc, quanto à subunidade αq, que estimula a 

fosfolipase C e o acúmulo de cálcio intracelular (Schulte & Fredholm, 2003b). Para avaliar 

o acúmulo de cálcio intracelular em células dendríticas infectadas, promastigotas 

metacíclicas de L. amazonensis foram marcadas com PKH26 e utilizadas para infectar 

células dendríticas previamente marcadas com acetoximetil Oregon Green® 488 BAPTA-

1. Populações de células não infectadas e de células infectadas foram analisadas 

separadamente por citometria de fluxo. Podemos observar que a infecção por L. 

amazonensis aumenta os níveis de cálcio intracelular em células dendríticas após 30 ou 60 

minutos de infecção, porém este aumento foi independente do receptor A2B já que o 

tratamento com MRS1754 não reverteu o acúmulo de cálcio intracelular (Figura 18). Além 
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disso, não observamos alterações nos níveis de cálcio intracelular após o tratamento com 

NECA, um agonista não seletivo de receptores de adenosina (Figura 18). Esses resultados 

mostram que a infecção por L. amazonensis estimula o acúmulo de cálcio em células 

dendríticas por um mecanismo independente de adenosina. 

 

 
 
Figura 18. L. amazonensis estimula o acúmulo de cálcio intracelular em células dendríticas por um mecanismo 
independente de adenosina. Células dendríticas marcadas com acetoximetil Oregon Green® 488 BAPTA-1 foram 
infectadas com promastigotas metacíclicas de L. amazonensis marcadas com PKH26, conforme descrito na figura 12, na 
presença de MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B). Após 30 minutos (painel superior) ou 60 minutos 
(painel inferior) de infecção, avaliaram-se as alterações na média de fluorescência de Oregon Green 488 antes e após a 
adição de NECA 1 µM e ionomicina 1 µg/mL (utilizada como controle positivo). Células dendríticas foram separadas em 
populações de células não infectadas (PKH26-, linha cinza) e infectadas (PKH26+, linha preta) e o acúmulo de cálcio 
intracelular monitorado nas duas populações. Gráficos são representativos de 2 experimentos independentes. 

 

 

 Para tentar confirmar que a inibição de células dendríticas por L. amazonensis é 

mesmo independente do acúmulo de cálcio intracelular, decidimos avaliar a expressão de 

CD40 e a produção de citocinas por células dendríticas infectadas na presença de U73122, 

um inibidor de fosfolipase C, ou estaurosporina, um inibidor de PKC. Fosfolipase C é a 
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enzima chave para o acúmulo de cálcio a partir do receptor A2B e PKC é a cinase 

diretamente ativada por cálcio (Aherne et al., 2011). Os tratamentos não foram capazes de 

alterar a expressão de CD40 e a produção de IL-12 (Figura 19A-B). Por outro lado, a 

inibição de PKC por estaurosporina foi capaz de estimular a produção de IL-10 por células 

dendríticas infectadas (Figura 19C). 

 

 
 
Figura 19. Inibição da ativação de células dendríticas por L. amazonensis é independente de fosfolipase C e PKC. 
Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme descrito na figura 12, 
na presença ou ausência de MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B), U73122 10 µM (inibidor de fosfolipase 
C) ou estaurosporina 1 µM (Est, inibidor de PKC). (A) Por citometria de fluxo, células dendríticas foram separadas em 
populações de células não infectadas e de células infectadas, e avaliou-se a IMF de CD40 nas duas populações, após 20 
horas de infecção. O sobrenadante de cultura foi coletado após 20 horas de infecção para a dosagem das citocinas IL-
12p70 (B) e IL-10 (C) por ELISA. ND: não detectado. Os resultados representam média e desvio padrão de pelo menos 3 
experimentos independentes. * indicam diferença estatística entre células não infectadas e células infectadas ou entre 
grupos ligados (p < 0,05, teste t de Student). 
 

 

 Também avaliamos a fosforilação de PKC (p-PKC) em células dendríticas 

infectadas. Após diferentes intervalos de tempo, células dendríticas previamente infectadas 

foram estimuladas com NECA, um agonista não seletivo de receptores de adenosina, e 

então fixadas para a avaliação da expressão da proteína fosforilada. Células dendríticas 
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infectadas apresentam maior fosforilação de PKC (Figura 20A). O tratamento com 

MRS1754 não reverteu a fosforilação da enzima (Figura 20B), sugerindo que o aumento da 

fosforilação de PKC também é independente do receptor A2B. 

 

 
 
Figura 20. L. amazonensis estimula a fosforilação de PKC em células dendríticas por um mecanismo indepedente 
do receptor A2B. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme 
descrito na figura 12 e analisadas por citometria de fluxo. Células dendríticas e parasitos foram tratados (MRS) ou não 
(Controle) com MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B) no momento da infecção. Incubou-se por até 20 
horas. Após diferentes intervalos de infecção, as células foram estimuladas com NECA 1 µM por 15 minutos e então 
fixadas para marcação das proteínas fosforiladas. (A) Avaliou-se a cinética de expressão de p-PKC nas populações de 
células não infectadas e de células infectadas. (B) Após 30 minutos de infecção avaliou-se a IMF de p-PKC nas 
populações de células não infectadas e de células infectadas, na presença ou ausência de MRS1754. (C) Histogramas 
representativos da expressão de p-PKC nas populações de células não infectadas e de células infectadas, na presença ou 
ausência de MRS1754, após 30 minutos de infecção. Os resultados representam média e desvio padrão de 3 experimentos 
independentes. * indicam diferença estatística entre células não infectadas e células infectadas (p < 0,05, teste t de 
Student). 
 

 

4.8. L. amazonensis estimula a produção de AMPc, que prejudica a ativação de 

células dendríticas 

 

 Uma vez que a adenosina não foi capaz de alterar os níveis de cálcio intracelular 

em células dendríticas infectadas por L. amazonensis, nosso próximo passo foi avaliar o 
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acúmulo de AMPc nas mesmas células. Para cumprir esse objetivo, células dendríticas 

foram infectadas por L. amazonensis, na presença ou ausência de MRS1754, e os níveis de 

AMPc dosados por um ensaio de bioluminescência. Podemos observar que L. amazonensis 

é capaz de aumentar significativamente a quantidade de AMPc produzida por células 

dendríticas após 30 minutos de infecção, e tal diferença é mantida até 60 minutos de 

infecção, o último período avaliado (Figura 21). De fato, o acúmulo de AMPc em células 

infectadas é dependente do receptor A2B, uma vez que o tratamento com MRS1754 durante 

a infecção reverteu o aumento na produção desse mensageiro (Figura 21). A produção de 

AMPc por L. amazonensis (na mesma quantidade de parasitos presentes nas co-culturas 

com células dendríticas) ficou abaixo dos limites de detecção (dados não mostrados). 

 

 
 
Figura 21. L. amazonensis aumenta a produção de AMPc por células dendríticas por um mecanismo dependente 
do receptor A2B. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme 
descrito na figura 12, na presença de IBMX 1 mM e MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B). (A) Após 30 
minutos de infecção, células dendríticas foram estimuladas ou não com NECA 1 µM por mais 15 minutos, e então lisadas 
para dosagem de AMPc por ensaio de bioluminescência, conforme descrito em Material e métodos. (B) Cinética de 
produção de AMPc por células dendríticas infectadas na presença de MRS1754, e não estimuladas com NECA. Os 
resultados representam média e desvio padrão de 3 experimentos independentes. * indicam diferença estatística  em 
relação ao grupo Controle ou entre grupos ligados (p < 0,05, teste t de Student). 
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 Para confirmar que a produção de AMPc induzida pela ativação do receptor A2B é 

importante para a inibição da ativação de células dendríticas por L. amazonensis, avaliou-

se a expressão do CD40 e a produção de IL-12p70 e IL-10 em células tratadas com 

SQ22536, um inibidor de adenilato ciclase. Nossos resultados mostram que, assim como o 

bloqueio do receptor A2B, a inibição de adenilato ciclase reverte a inibição da expressão de 

CD40 em células dendríticas infectadas (Figura 22A). Além disso, a inibição da adenilato 

ciclase pelo tratamento com SQ22536 estimula a produção de IL-12p70 por células 

dendríticas infectadas por L. amazonensis (Figura 22B). Finalmente, não encontramos 

alterações na produção de IL-10 por células dendríticas infectadas na presença de SQ22536 

(Figura 22C).  

 

 
 
Figura 22. AMPc é importante para a inibição da expressão de CD40 e produção de IL-12p70 por células 
dendríticas infectadas por L. amazonensis. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. 

amazonensis conforme descrito na figura 12, na presença ou ausência de MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor 
A2B) ou SQ22536 100 µM (SQ, inibidor de adenilato ciclase). (A) Por citometria de fluxo, células dendríticas foram 
separadas em populações de células não infectadas e de células infectadas, e avaliou-se a IMF de CD40 nas duas 
populações, após 20 horas de infecção. O sobrenadante de cultura foi coletado após 20 horas de infecção para a dosagem 
das citocinas IL-12p70 (B) e IL-10 (C) por ELISA. ND: não detectado. Os resultados representam média e desvio padrão 
de pelo menos 3 experimentos independentes. * indicam diferença estatística entre células não infectadas e células 
infectadas ou entre grupos ligados (p < 0,05, teste t de Student). 
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 Em conjunto, esses resultados mostram que a infecção por L. amazonensis estimula 

a produção de AMPc por células dendríticas, e que a produção deste mensageiro 

intracelular é essencial para a inibição de células infectadas. 

 

4.9. Inibição da expressão de CD40 e da produção de IL-12p70 por células dendríticas 

infectadas é dependente de PI3K 

 

 O AMPc ativa PKA, que é capaz de fosforilar resíduos em numerosas proteínas 

alvos. Além disso, o AMPc é capaz de, indiretamente, ativar PI3K (Schulte, 2002). Para 

verificar se essas proteínas estão envolvidas na inibição de células dendríticas mediada por 

AMPc, células dendríticas foram infectadas na presença de KT5720 ou LY294002, 

conhecidos inibidores de PKA e PI3K, respectivamente, e a expressão de CD40 e a 

produção de citocinas foi avaliada após 20 horas de infecção. 

 A figura 23 mostra que a inibição de PKA não é capaz de alterar a expressão de 

CD40 e a produção de IL-12p70 por células dendríticas infectadas. A produção de IL-10 

permanece inalterada independentemente dos tratamentos realizados (Figura 23C). Em 

contrapartida, o tratamento com LY294002 aumenta significativamente a expressão de 

CD40 e a produção de IL-12p70 por células infectadas (Figura 23A-B), mostrando que a 

ativação de PI3K é importante para a inibição de células dendríticas por L. amazonensis.  
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Figura 23. Inibição de células dendríticas por L. amazonensis é dependente da ativação de PI3K. Células dendríticas 
foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme descrito na figura 12, na presença ou 
ausência de MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B), KT5720 10 µM (KT, inibidor de PKA) ou LY294002 
10 µM (LY, inibidor de PI3K). (A) Por citometria de fluxo, células dendríticas foram separadas em populações de células 
não infectadas e de células infectadas, e avaliou-se a IMF de CD40 nas duas populações, após 20 horas de infecção. O 
sobrenadante de cultura foi coletado após 20 horas de infecção para a dosagem das citocinas IL-12p70 (B) e IL-10 (C) 
por ELISA. ND: não detectado. Os resultados representam média e desvio padrão de pelo menos 3 experimentos 
independentes. * indicam diferença estatística entre células não infectadas e células infectadas ou entre grupos ligados (p 
< 0,05, teste t de Student). 
 

 

 Avaliamos, ainda, a fosforilação de PKA em células dendríticas infectadas por L. 

amazonensis. A fosforilação de PKA foi significativamente aumentada em células 

dendríticas infectadas entre 30 e 90 minutos após a infecção (Figura 24A). Para descobrir 

se a fosforilação de PKA é dependente da ativação do receptor A2B, também avaliamos a 

expressão da enzima em células dendríticas infectadas na presença de MRS1754. O 

bloqueio do receptor A2B pelo MRS1754 não foi capaz de alterar a expressão de p-PKA 

(Figura 24B). Assim, descartamos qualquer participação de PKA na inibição de células 

dendríticas infectadas por L. amazonensis mediada pela ativação do receptor A2B. 
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Figura 24. L. amazonensis estimula a fosforilação de PKA em células dendríticas por um mecanismo indepedente 
do receptor A2B. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme 
descrito na figura 12 e analisadas por citometria de fluxo. Células dendríticas e parasitos foram tratados (MRS) ou não 
(Controle) com MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B) no momento da infecção. Incubou-se por até 20 
horas. Após diferentes intervalos de infecção, as células foram estimuladas com NECA 1 µM por 15 minutos e então 
fixadas para marcação das proteínas fosforiladas. (A) Avaliou-se a cinética de expressão de p-PKA nas populações de 
células não infectadas e de células infectadas. (B) Após 30 minutos de infecção avaliou-se a IMF de p-PKA nas 
populações de células não infectadas e de células infectadas, na presença ou ausência de MRS1754. (C) Histogramas 
representativos da expressão de p-PKA nas populações de células não infectadas e de células infectadas, na presença ou 
ausência de MRS1754, após 30 minutos de infecção. Os resultados representam média e desvio padrão de 3 experimentos 
independentes. * indicam diferença estatística entre células não infectadas e células infectadas (p < 0,05, teste t de 
Student). 

 

 

4.10. ERK1/2 está envolvida na diminuição da expressão de CD40 e da produção de 

IL-12p70 por células dendríticas infectadas por L. amazonensis 

 

 MAPK é uma família de proteínas que estão envolvidas em eventos intracelulares 

desencadeados pela adenosina. Para avaliar se a infecção por L. amazonensis e a ativação 

do receptor A2B são capazes de alterar a fosforilação de JNK, SAPK/p38 ou ERK1/2, 

células dendríticas foram infectadas na presença ou ausência de MRS1754, e a fosforilação 

dessas proteínas avaliada após diferentes períodos de infecção. A infecção por L. 

amazonensis é capaz de estimular a fosforilação de JNK e SAPK/p38, especialmente nos 
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momentos iniciais da infecção. Em ambos os casos, os mecanismos são independentes do 

receptor A2B (Figura 25A-D, G-H). 

 Também avaliamos a fosforilação de ERK1/2 em células dendríticas e encontramos 

que ela está aumentada em células infectadas por L. amazonensis (Figura 25E,I). De forma 

interessante, há um pico de fosforilação de ERK1/2 em células infectadas após 60 minutos 

de infecção, que é praticamente abolido se a infecção for realizada na presença de 

MRS1754 (Figura 26F,I), sugerindo que a ativação do receptor A2B é essencial para a 

fosforilação de ERK1/2 induzida pela infecção por L. amazonensis. 

 Para avaliar o papel dessas MAPK na inibição da ativação de células dendríticas 

por L. amazonensis, a infecção foi realizada na presença de SP600125 (inibidor de JNK), 

SB203580 (inibidor de SAPK/p38) ou U0126 (inibidor de MEK e, por consequência, de 

ERK1/2). A inibição de JNK ou SAPK/p38 é incapaz de alterar a expressão de CD40 e a 

produção de IL-12p70 e IL-10 por células dendríticas infectadas (Figura 26). Por outro 

lado, a infecção de células dendríticas na presença de U0126 aumenta significativamente a 

expressão de CD40 em células infectadas (Figura 26A). Além disso, células dendríticas 

infectadas por L. amazonensis e tratadas com U0126 recuperam sua capacidade de 

produzir IL-12p70 (Figura 26B). Novamente, a produção de IL-10 por células dendríticas 

permanece inalterada após o tratamento (Figura 26C). 

 Juntas, as duas últimas figuras mostram que a fosforilação de ERK1/2 estimulada 

pela ativação do receptor A2B é essencial para a inibição da expressão de CD40 e da 

produção de IL-12p70 por células dendríticas infectadas por L. amazonensis. 

  

 

 

 
 
Figura na próxima página. 

Figura 25. L. amazonensis estimula a fosforilação de ERK1/2 em células dendríticas por mecanismos depedentes 
do receptor A2B. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme 
descrito na figura 12 e analisadas por citometria de fluxo. Células dendríticas e parasitos foram tratados (MRS) ou não 
(Controle) com MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B) no momento da infecção. Incubou-se por até 20 
horas. Após diferentes intervalos de infecção, as células foram estimuladas com NECA 1 µM por 15 minutos e então 
fixadas para marcação das proteínas fosforiladas. Avaliou-se a cinética de expressão de p-JNK (A), p-SAPK/p38 (C) e p-
ERK1/2 (E) nas populações de células não infectadas e de células infectadas. Após 30 minutos (p-JNK e p-SAPK/p38) 
ou 60 minutos (para ERK1/2) de infecção avaliou-se a IMF de de p-JNK (B), p-SAPK/p38 (D) e p-ERK1/2 (F) nas 
populações de células não infectadas e de células infectadas, na presença ou ausência de MRS1754. Histogramas 
representativos da expressão de p-JNK (G), p-SAPK/p38 (H) e p-ERK1/2 (I) nas populações de células não infectadas e 
de células infectadas, na presença ou ausência de MRS1754, após 30 minutos (p-JNK e p-SAPK/p38) ou 60 minutos 
(para ERK1/2) de infecção. Os resultados representam média e desvio padrão de 3 experimentos independentes. * 
indicam diferença estatística entre células não infectadas e células infectadas (p < 0,05, teste t de Student). 
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Figura 25. L. amazonensis estimula a fosforilação de ERK1/2 em células dendríticas por mecanismos depedentes 
do receptor A2B. Legenda na página anterior. 
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Figura 26. Inibição de células dendríticas por L. amazonensis é dependente da fosforilação de ERK1/2. Células 
dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. amazonensis conforme descrito na figura 12, na 
presença ou ausência de MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B), SP600125 50 µM (SP, inibidor de JNK), 
SB203580 10 µM (SB, inibidor de SAPK/p38) ou U0126 10 µM (inibidor de ERK1/2). (A) Por citometria de fluxo, 
células dendríticas foram separadas em populações de células não infectadas e de células infectadas, e avaliou-se a IMF 
de CD40 nas duas populações, após 20 horas de infecção. O sobrenadante de cultura foi coletado após 20 horas de 
infecção para a dosagem das citocinas IL-12p70 (B) e IL-10 (C) por ELISA. ND: não detectado. Os resultados 
representam média e desvio padrão de pelo menos 3 experimentos independentes. * indicam diferença estatística entre 
células não infectadas e células infectadas ou entre grupos ligados (p < 0,05, teste t de Student). 

 

 

 Até esse momento, é possível dizer que a inibição da expressão de CD40 e da 

produção de IL-12p70 por células dendríticas infectadas por L. amazonensis é dependente 

da ativação do receptor A2B, produção de AMPc, ativação de PI3K e fosforilação de 

ERK1/2. Para avaliar se a fosforilação de ERK1/2, assim como encontrado para o receptor 

A2B, também é dependente da produção de AMPc e ativação de PI3K, células dendríticas 

foram infectadas na presença de SQ22536 ou LY294002, inibidores de adenilato ciclase e 

PI3K, respectivamente. Por ser inibidor de MEK e, por consequência, da fosforilação de 

ERK1/2, U0126 foi utilizado como controle. De fato, tanto a inibição de adenilato ciclase 

como a inibição de PI3K foram capazes de reverter o aumento da fosforilação de ERK1/2 

estimulada por L. amazonensis (Figura 27).  
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Figura 27. Fosforilação de ERK1/2 em células dendríticas infectadas por L. amazonensis é dependente da ativação 
do receptor A2B, produção de AMPc e ativação de PI3K. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas 
metacíclicas de L. amazonensis conforme descrito na figura 12 e analisadas por citometria de fluxo. Células dendríticas e 
parasitos foram tratados simultaneamente com MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor A2B), SQ22536 100 µM 
(SQ, inibidor de adenilato ciclase), LY294002 10 µM (LY, inibidor de PI3K) ou U0126 10 µM (inibidor de ERK1/2) no 
momento da infecção. Após 60 minutos de infecção, as células foram estimuladas com NECA 1 µM por 15 minutos e 
então fixadas para marcação das proteínas fosforiladas. Avaliou-se a IMF de p-ERK1/2 nas populações de células não 
infectadas e de células infectadas. Os resultados representam média e desvio padrão de 3 experimentos independentes. * 
indicam diferença estatística entre células não infectadas e células infectadas ou entre grupos ligados (p < 0,05, teste t de 
Student). 
 

 

4.11. Inibição da expressão de MHCII e CD86 em células dendríticas infectadas por 

L. amzonensis é independente da via de AMPc-PI3K-ERK1/2 

 

 Nosso grupo já havia mostrado que, além de inibir a expressão de CD40, L. 

amazonensis também é capaz de inibir a expressão de MHCII e CD86 em células 

dendríticas, por um mecanismo dependente do receptor A2B (Figueiredo et al., 2012). Para 

avaliar se L. amazonensis inibe a expressão de MHCII e CD86 pela mesma via descrita 

para CD40 e IL-12p70, células dendríticas foram infectadas na presença de SQ22536, 

LY294002 ou U0126, e a expressão de MHCII e CD86 foi avaliada por citometria de fluxo 

após 20 horas de infecção. Diferentemente do observado para MRS1754, nenhum dos 

demais inibidores testados foi capaz de alterar a expressão desses marcadores em células 

infectadas, mostrando que a inibição da expresão de MHCII e CD86 e CD40 mediada por 

L.. amazonensis são dependentes de vias de sinallização distintas. 

 



4. Resultados 
 
 

87 
 

 
 
Figura 28. L. amazonensis inibe a expressão de MHCII e CD86 em células dendríticas por mecanismos 
independentes de AMPc, PI3K e ERK1/2. Células dendríticas foram infectadas por promastigotas metacíclicas de L. 

amazonensis conforme descrito na figura 12, na presença ou ausência de MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do receptor 
A2B), SQ22536 100 µM (SQ, inibidor de adenilato ciclase), LY294002 10 µM (LY, inibidor de PI3K) ou U0126 10 µM 
(inibidor de ERK1/2). Por citometria de fluxo, células dendríticas foram separadas em populações de células não 
infectadas e de células infectadas, e avaliou-se a IMF de CD40 nas duas populações, após 20 horas de infecção. Os 
resultados representam média e desvio padrão de pelo menos 3 experimentos independentes. * indicam diferença 
estatística entre células não infectadas e células infectadas ou entre grupos ligados (p < 0,05, teste t de Student). 
 

 

4.12. Desenvolvimento de lesão em camundongos infectados por L. amazonensis é 

dependente do receptor A2B e das proteínas PI3K e ERK1/2 

 

 Uma vez demonstrado que o receptor A2B e as proteínas adenilato ciclase, PI3K e 

ERK1/2 são importantes para a inibição de células dendríticas infectadas por L. 

amazonensis, decidimos avaliar se a inibição do receptor e da via AMPc-PI3K-ERK1/2 

interferem no desenvolvimento de lesão em camundongos infectados por L. amazonensis. 

Para cumprir este último objetivo, camundongos C57BL/6J foram inoculados na orelha, 

por via intradérmica, com 103 metacíclicas de L. amazonensis, na presença ou ausência de 

MRS1754, SQ22536, LY294002 ou U0126, nas mesmas doses utilizadas para a infecção 

de células dendríticas. O tamanho da lesão, entendido como a diferença entre a espessura 

da orelha esquerda (orelha infectada) e a espessura da orelha direita (orelha não infectada), 

foi avaliado semanalmente por 12 semanas. A figura 29A mostra que uma única dose de 

MRS1754, LY294002 ou U0126 foi capaz de inibir o desenvolvimento de lesão a partir da 

8ª semana pós infecção, sugerindo que o receptor A2B e as proteínas PI3K e ERK1/2 estão 

envolvidos nesse processo. 
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 Nós também avaliamos o parasitismo tecidual após 12 semanas de infecção. 

Apenas o bloqueio do receptor A2B foi capaz de diminuir o número de parasitos presentes 

na orelha infectada (Figura 29B). 

 

 
 
Figura 29. Receptor A2B e proteínas PI3K e ERK1/2 estão envolvidos no desenvolvimento de lesão de 
camundongos infectados por L. amazonensis. Camundongos C57BL/6J foram inoculados na orelha com 103 
promastigotas metacíclicas de L. amazonensis, na ausência ou presença de MRS1754 5 µM (MRS, antagonista do 
receptor A2B), SQ22536 100 µM (SQ, inibidor de adenilato ciclase), LY294002 10 µM (LY, inibidor de PI3K) ou U0126 
10 µM (inibidor de ERK1/2). (A) O tamanho da lesão, espresso como a diferença da espessura da orelha infectada e da 
orelha não infectada, foi avaliado semanalmente. (B) Após 12 semanas de infecção, os animais foram eutanasiados e as 
orelhas infectadas utilizadas para avaliação do parasitismo tecidual pela técnica de diluição limitante. Os resultados 
representam média e desvio padrão de 3 experimentos independentes, com 4 animais por grupo. * indicam diferença 
estatística em relação ao grupo controle (p < 0,05, teste t de Student). 

 

 

 Para avaliar se MRS1754, SQ22536, LY294002 ou U0126 utilizados no momento 

do inóculo dos camundongos têm efeito direto sobre o parasito, a viabilidade e motilidade 

das promastigotas metacíclicas foi avaliada imediatamente após o inóculo dos animais, e 

nenhum dos inibidores foi capaz de interferir nos parâmetros citados. Além disso, os 

mesmos inibidores foram adicionados no início da cultura de promastigotas de L. 

amazonensis e a curva de crescimento do parasito avaliada por 7 dias. Interessantemente, 

apenas SQ22536, que não teve nenhum efeito no desenvolvimento de lesão e no 

parasitismo tecidual de camundongos infectados, foi capaz de prejudicar a proliferação dos 

parasitos (Figura 30). 
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Figura 30. Apenas o tratamento com SQ22536 
prejudica a proliferação de promastigotas de L. 
amazonensis. Formas promastigotas de L. 

amzonensis foram cultivadas em meio de cultura, 
como descrito em Material e métodos, na ausência 
ou presença de DMSO (1%), MRS1754 5 µM 
(MRS), SQ22536 100 µM (SQ), LY294002 10 
µM (LY) ou U0126 10 µM. A contagem dos 
parasitos foi realizada diariamente, utilizando 
câmara de Neubauer. Os resultados representam 
média e desvio padrão de 2 experimentos 
independentes. * indicam diferença estatística em 
relação ao grupo DMSO (p < 0,05, teste t de 
Student). 

 

 

 Por fim, células do linfonodo drenante de animais infectados foram estimuladas 

com antígeno particulado de L. amazonensis por 48 horas e o sobrenadante de cultura 

coletado para dosagem de IFN-γ, TNF-α e IL-10. Células estimuladas com antígeno 

produziram níves significativamente maiores de IFN-γ e IL-10 quando comparadas a 

células não estimuladas, independentemente do tratamento utilizado no momento do 

inóculo (Figura 31). Além disso, os tratamentos com MRS1754, SQ22536, LY294002 ou 

U0126 não foram capazes de alterar a produção de citocinas por células estimuladas com 

antígeno de L. amazonensis (Figura 31). 
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Figura 31. Produção de IFN-γ, TNF-α e IL-10 por células de linfonodo de animais infectados por L. amazonensis é 
independente do receptor A2B e das proteínas adenilato ciclase, PI3K e ERK1/2. Camundongos C57BL/6J foram 
inoculados na orelha com 103 promastigotas metacíclicas de L. amazonensis, na ausência ou presença de MRS1754 5 µM 
(MRS, antagonista do receptor A2B), SQ22536 100 µM (SQ, inibidor de adenilato ciclase), LY294002 10 µM (LY, 
inibidor de PI3K) ou U0126 10 µM (inibidor de ERK1/2). Após 12 semanas de infecção, os animais foram eutanasiados e 
células de linfonodo drenante cultivadas na ausência ou presença de antígeno particulado de L. amazonensis (Ag-La). O 
sobrenadante de cultura foi coletado após 48 horas de estimulação para a dosagem das citocinas IFN-γ (A), TNF-α (B) e 
IL-10 (C) por ELISA. Os resultados representam média e desvio padrão de 3 experimentos independentes, com 4 animais 
por grupo. Valores outliers foram excluídos após análise de box-and-whiskers plot. Células estimuladas produziram 
níveis significativamente maiores de IFN-γ e IL-10 quando comparadas a células não estimuladas, independentemente do 
tratamento realizado (p < 0,05, teste t de Student). 
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5. SUMÁRIO DOS RESULTADOS 

 

• L. amazonensis altera a distribuição do receptor de adenosina A2B em células 

dendríticas infectadas, sem interferir na a expressão dos receptores A1, A2A e A3. 

• L. amazonensis altera a distribuição do receptor A2B em células dendríticas 

infectadas, independentemente do tempo avaliado, a saber, 30 minutos, 90 minutos 

ou 3 horas após a infecção.  

• A quantidade total do receptor A2B é similar entre células dendríticas infectadas e 

não infectadas, como demonstrado por western blotting. 

• L. amazonensis altera a distribuição espacial do receptor A2B em células dendríticas 

infectadas, que são recrutados principalmente para a superfície de células 

infectadas, onde parecem formar clusters de receptores.  

• L. braziliensis e L. major não alteram a distribuição do receptor A2B em células 

dendríticas. 

• L. amazonensis inibe a expressão de CD40, ao passo que L. braziliensis e L. major 

estimulam a expressão de CD40 em células dendríticas infectadas. 

• Apenas promastigotas metacíclicas de L. amazonensis, que são as formas 

infecciosas do parasito, estimulam a redistribuição do receptor A2B, por um 

mecanismo independente do metabolismo do parasito. 

• Infecção de células dendríticas por Leishmania não é capaz de alterar os níveis de 

ATP extracelular. 

• Redistribuição do receptor A2B em células dendríticas é independente de NTPDase 

e da hidrólise do ATP extracelular. 

• Inibição da expressão de CD40 em células dendríticas infectadas por L. 

amazonensis se inicia nas primeiras horas de infecção, sendo significativa a partir 

de 4 horas e 30 minutos de infecção. Tal inibição é dependente do receptor A2B. 

• L. amazonensis inibe a produção de IL-12p70 por células dendríticas, por um 

mecanismo dependente do receptor A2B. 

• L. amazonensis estimula o acúmulo de cálcio intracelular em células dendríticas por 

um mecanismo independente de adenosina. 

• Inibição da ativação de células dendríticas por L. amazonensis é independente de 

fosfolipase C e PKC. 
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• L. amazonensis estimula a fosforilação de PKC em células dendríticas por um 

mecanismo indepedente do receptor A2B. 

• L. amazonensis aumenta a produção de AMPc por células dendríticas por um 

mecanismo dependente do receptor A2B, e esse mensageiro intracelular é 

importante para a inibição da expressão de CD40 e produção de IL-12p70 por 

células dendríticas infectadas. 

• Inibição de células dendríticas por L. amazonensis é dependente da ativação de 

PI3K. 

• L. amazonensis estimula a fosforilação de PKA em células dendríticas por um 

mecanismo indepedente do receptor A2B. 

• L. amazonensis estimula a fosforilação de ERK1/2 em células dendríticas, por um 

mecanismo dependente da ativação do receptor A2B, produção de AMPc e ativação 

de PI3K. 

• Inibição da expressão de CD40 e produção de IL-12p70 por células dendríticas 

infectadas  por L. amazonensis é dependente da fosforilação de ERK1/2. 

• L. amazonensis inibe a expressão de MHCII e CD86 em células dendríticas por 

mecanismos independentes de AMPc, PI3K e ERK1/2. 

• Desenvolvimento de lesão em camundongos infectados por L. amazonensis é 

dependente do receptor A2B e das proteínas PI3K e ERK1/2, e independente da 

proteína adenilato ciclase. 

• O bloqueio do receptor A2B diminuiu parcialmente o parasitismo tecidual de 

camundongos infectados por L. amazonensis, sem interferir na produção das 

citocinas IFN-γ, TNF-α e IL-10 por células de linfonodo drenante estimuladas com 

antígeno particulado do mesmo parasito. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 A infecção por L. amazonensis é caracterizada por uma deficiência na resposta de 

linfócitos T específicos contra o parasito, o que contribui para a progressão da doença e 

falhas na terapia (Silveira et al., 2004; Silveira et al., 2009). Assim, torna-se relevante 

estudar os mecanismos responsáveis por esta deficiência e células dendríticas são um bom 

alvo de estudo, dado o papel essencial dessas células na diferenciação de linfócitos T 

efetores. 

 Inúmeros trabalhos já mostraram que parasitos do gênero Leishmania são capazes 

de modular a resposta de células dendríticas, ora estimulando, ora inibindo a ativação 

dessas células (Carvalho et al., 2008; Liu et al., 2009; Prina et al., 2004; Soong, 2008; 

Vasquez et al., 2008; Xin et al., 2008). Trabalho anterior de nosso laboratório comparou a 

modulação da resposta de células dendríticas por 3 espécies de Leishmania, a saber L. 

amazonensis, L. braziliensis e L. major, e concluiu que apesar das 3 espécies serem 

capazes de inibir a expressão de MHCII e CD86, apenas L. amazonensis é capaz de inibir a 

expressão de CD40 e a proliferação de linfócitos T CD4+ antígeno-específicos, 

prejudicando a resposta de células dendríticas de uma forma mais intensa (Figueiredo et 

al., 2012). Não foram avaliadas as vias de sinalização ativadas pelo receptor A2B, nem a 

regulação da expressão do receptor A2B em células dendríticas infectadas por L. 

amazonensis, e o preenchimento dessa lacuna tornou-se o principal objetivo do presente 

trabalho. 

 A adenosina exerce seus efeitos pelos receptores A1, A2A, A2B e A3 (Schulte, 2002) 

e, até esse momento, não havia sido avaliada a expressão de receptores de adenosina 

durante a infecção por Leishmania. Mesmo na ausência de infecção, a expressão desses 

receptores normalmente é avaliada pela presença de RNA mensageiro, e pouco se sabe 

sobre a expressão desses receptores em nível proteico (Ben Addi et al., 2008; Wilson et al., 

2009; Ring et al., 2015). Nossos resultados mostram que a infecção por L. amazonensis é 

capaz de alterar a distribuição do receptor A2B em células dendríticas já nas primeiras horas 

de infecção (entre 30 minutos e 3 horas), sem interferir sobre a expressão dos demais 

receptores (Figuras 6 e 7). Curiosamente, a alteração na distribuição do receptor A2B em 

células infectadas não está relacionada ao aumento ou diminuição na quantidade total do 

receptor, como demonstrando por western blotting ou microscopia de fluorescência 

(Figuras 9 e 10). O que observamos em células dendríticas infectadas por L. amazonensis é 

uma redistribuição dos receptores A2B especialmente para a membrana das células 
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dendríticas (Figuras 8 e 10), onde eles parecem formar clusters, também conhecidos como 

micro-domínios de membrana, que são regiões com maior expressão do receptor. A 

formação de micro-domínios é uma importante estratégia para amplificar e direcionar a 

resposta intracelular disparada a partir de um receptor, e já foi descrita em células epiteliais 

humanas transfectadas com o receptor A2B (Lasley, 2011). Experimentos adicionais serão 

necessários para entendermos os mecanismos de redistribuição dos receptores A2B em 

células infectadas. Até esse momento, não podemos concluir se há um recrutamento de 

receptores do citoplasma para a membrana plasmática ou uma reorganização ou 

clusterização de receptores que já estavam localizados na membrana celular. 

 O fato de encontrarmos alterações na localização do receptor A2B que podem 

resultar em maior atividade do receptor, sem haver alteração na quantidade total da 

proteína, reforça a importância de avaliar não só a quantidade, mas a distribuição celular 

dos receptores de adenosina. Restringir os estudos à avaliação de RNA mensageiro ou 

western blotting em extratos celulares totais pode não indicar a presença de um receptor 

ativo na membrana da célula e resultar em conclusões precipitadas ou equivocadas, 

principalmente por desconsiderar a participação desses receptores em situações onde a 

quantidade total da proteína permanece inalterada. 

 A expressão do receptor A2B também foi avaliada em células dendríticas infectadas 

por L. braziliensis ou L. major e essas espécies não foram capazes de estimular a 

redistribuição do receptor (Figura 11). Interessantemente, L. amazonensis é capaz de ativar 

o receptor A2B e consequentemente inibir a expressão de CD40 em células dendríticas, 

enquanto L. braziliensis e L. major estimulam a expressão do mesmo marcador (Figura 12; 

Figueiredo et al., 2012). A diminuição da expressão desse co-estimulador é determinante 

para a inibição da resposta de células dendríticas (Grewal & Flavell, 1996; Grewal et al., 

1995), inclusive durante a infecção por L. amazonensis. O fato de apenas L. amazonensis 

alterar a distribuição do receptor A2B e inibir a expressão de CD40 em células dendríticas 

nos sugere uma correlação entre os dois efeitos. 

 Promastigotas metacíclicas de L. amazonensis foram as únicas formas evolutivas do 

parasito capazes de estimular a redistribuição do receptor A2B para a superfície de células 

dendríticas (Figura 13). Promastigotas procíclicas, que são formas não infecciosas do 

parasito, são incapazes de tal efeito. Mais uma vez, conseguimos fazer uma associação 

entre a indução da redistribuição do receptor A2B em células dendríticas e a infecciosidade 

e virulência de Leishmania, mas os mecanismos responsáveis por essa redistribuição 

permanecem desconhecidos. Pouco se sabe sobre a indução da expressão do receptor A2B. 
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Já foi descrito que a expressão do receptor é estimulada pelo fator de transcrição HIF-1α, 

em situações de hipóxia ou normóxia, por aumentar a atividade promotora do gene 

adora2b ou a estabilidade do seu RNA mensageiro (Eckle et al., 2014; Hilaire et al., 2009; 

Rosenberger et al., 2009; Schingnitz et al., 2010). Porém, se as alterações na expressão do 

receptor A2B em células dendríticas infectadas fossem dependentes de HIF-1α, 

provavelmente encontraríamos  alterações na quantidade total do receptor já que o fator de 

transcrição atuaria aumentando a expressão da mensagem para o receptor.  

 Curiosamente, promastigotas metacíclicas mortas por calor mantêm a capacidade 

de alterar a distribuição do receptor, ao passo que promastigotas metacíclicas previamente 

fixadas em formalina perdem a mesma capacidade. Como parasitos mortos são capazes de 

estimular a redistribuição do receptor A2B, podemos concluir que esse efeito é 

independente do metabolismo da Leishmania e dependente de alguma molécula presente 

na superfície do parasito. A fixação em formalina, apesar de manter a integridade da 

membrana plasmática, pode alterar sua conformação e interferir com a exposição de 

algumas macromoléculas presentes na superfície do parasito. Considerando que L. 

amazonensis previamente fixada perde a habilidade de induzir a redistribuição do receptor 

A2B na célula hospedeira, sugerimos que a alteração na localização do receptor seja 

dependente de alguma macromolécula e da maneira como ela é exposta na membrana do 

parasito, como, por exemplo, proteínas e LPG. O LPG é um bom alvo de estudo uma vez 

que varia em composição e estrutura entre diferentes espécies de Leishmania e diferentes 

formas evolutivas do parasito (Assis et al., 2012; Bahr et al., 1993; Pimenta et al., 1994), 

ou seja, acreditamos que o LPG de promastigotas metacíclicas de L. amazonensis é 

diferente do LPG das demais espécies e formas evolutivas utilizadas neste trabalho para 

infectar células dendríticas. Por enquanto, a participação do LPG na redistribuição do 

receptor A2B em células dendríticas é apenas uma hipótese, mas que será testada 

posteriormente. 

 L. amazonensis, L. braziliensis e L. major, promastigotas metacíclicas e 

promastigotas procíclicas, e cepas mais virulentas e cepas menos virulentas de L. 

amazonensis também se diferenciam em relação à expressão e atividade de ENTPDase. 

Entre os parasitos citados, promastigotas metacíclicas de L. amazonensis apresentam maior 

expressão dessa enzima (Gomes et al., 2015; Maioli et al., 2004; Marques-da-Silva et al., 

2008). Além disso, essas três espécies de Leishmania estimulam a expressão de 

ectonucleotidases na superfície de células dendríticas infectadas. A participação da 

hidrólise do ATP extracelular na redistribuição do receptor A2B em células dendríticas 
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pode ser descartada pelos fatos de não encontrarmos alterações nos níveis de ATP 

extracelular em culturas de células dendríticas infectadas (Figura 14) nem alteração na 

distribuição do receptor em células dendríticas incubadas com adenosina (Figura 15). Além 

disso, a apirase de batata recombinante não foi capaz de alterar a distribuição do receptor 

A2B na superfície de células dendríticas (Figura 15), sugerindo que a ENTPDase expressa 

na superfície do parasito não é responsável pela alteração na localização do receptor. 

  Entre os quatro receptores de adenosina, os receptores A2A e A2B são os principais 

responsáveis pelos efeitos imunossupressores da adenosina. Considerando que o receptor 

A2A não está envolvido na inibição de células dendríticas infectadas por L. amazonensis 

(Figueiredo et al., 2012), focamos nosso trabalho no estudo das vias de sinalização 

disparadas a partir do receptor A2B. Além disso, é relevante lembrar que apenas o receptor 

A2B teve sua expressão em células dendríticas alterada pela infecção por L. amazonensis. 

Como o recrutamento do receptor já é percebido a partir de 30 minutos de infecção e a 

inibição de CD40 observada a partir de 4 horas e 30 minutos, começamos a perceber 

alterações nos eventos intracelulares, como produção de mensageiros intracelulares e 

fosforilação de proteínas, nos momentos iniciais da infecção, sendo 30 minutos o período 

mais curto. Nossos resultados também vão de encontro ao fato que a ativação de cascatas 

de sinalização intracelulares é um evento muito rápido, dependente basicamente de 

fosforilação e defosforilação por cinases e fosfatases, respectivamente (Goldsmith & 

Dhanasekaran, 2007). 

 Além de ativar proteínas Gs, receptores A2B também se associam a proteínas Gq e 

consequentemente ativam a enzima fosfolipase C, levando ao acúmulo de cálcio 

intracelular (Schulte & Fredholm, 2003b). Já foram descritos efeitos contraditórios do 

cálcio sobre células dendríticas. Ao mesmo tempo que esse mensageiro é importante para a 

maturação e ativação de células dendríticas derivadas de monócitos humanos (Bagley et 

al., 2004; Faries et al., 2001), está envolvido na geração de populações de células 

dendríticas que produzem níveis baixos de IL-12 e direcionam a diferenciação de linfócitos 

para um perfil Th2 (Faries et al., 2001). Nossos resultados mostram que, apesar de L. 

amazonensis aumentar os níveis de cálcio intracelular em células dendríticas infectadas, 

esses efeitos foram independentes da ativação do receptor A2B (Figura 18). A adição de 

NECA, um análogo não hidrolisável de adenosina e que atua como agonista não seletivo 

de receptores de adenosina, também não alterou a acumulação de cálcio em células 

infectadas. Além disso, a infecção por L. amazonensis é capaz de estimular a fosforilação 

de PKC, novamente por um mecanismo independente do receptor A2B (Figura 20), 
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mostrando que o cálcio deve ser importante na resposta de células dendríticas infectadas, 

mas por mecanismos que independem da ativação de receptores de adenosina. PKC é uma 

proteína diretamente ativada por cálcio, mas sua atividade catalítica também depende da 

fosforilação em seus sítios conservados mediada por PDK-1 (Newton, 2003). Finalmente, a 

participação do cálcio na inibição da resposta de células dendríticas mediada pelo receptor 

A2B é descartada já que a inibição de fosfolipase C ou PKC não foi capaz de reverter a 

diminuição da expressão de CD40 e produção de IL-12p70 em células dendríticas 

infectadas por L. amazonensis (Figura 19). 

 O aumento da concentração de AMPc intracelular tem sido associado à inibição de 

várias células do sistema imune, incluindo monócitos / macrófagos (Sciaraffia et al., 2014; 

Serezani et al., 2008), células dendríticas (Challier et al., 2012; Fassbender et al., 2010; Li 

et al., 2008) e linfócitos T (Mosenden & Tasken, 2011). Neste trabalho, nós mostramos 

pela primeira vez que L. amazonensis, a partir da ativação do receptor A2B, estimula a 

produção de AMPc por células dendríticas (Figura 21). É importante ressaltar que esse 

mensageiro é essencial para a inibição de células dendríticas, uma vez que o tratamento 

com SQ22536, um conhecido inibidor de adenilato ciclase, restaura a capacidade de 

células infectadas de expressar CD40 e produzir IL-12p70 (Figura 22). 

 Nossos resultados mostram que a inibição da ativação de células dendríticas foi 

independente de PKA (Figura 23). Além disso, repetindo os resultados sobre a fosforilação 

de PKC, apesar de L. amazonensis estimular a fosforilação de PKA em sua subunidade 

reguladora (RIIβ), este efeito não é dependente do receptor A2B (Figura 24). A 

autofosforilação da subunidade reguladora da PKA é indicativo de sua atividade catalítica 

(Skalhegg & Tasken, 2000). Em contrapartida, PI3K mostrou-se importante para a inibição 

de células dendríticas infectadas por L. amazonensis (Figura 23). Considerando que a 

inibição de adenilato ciclase e a inibição de PI3K tem o mesmo efeito sobre a resposta de 

células dendríticas, e que dados da literatura mostram o AMPc pode levar à ativação de 

PI3K (Schulte & Fredholm, 2003b; Yen et al., 2011), sugerimos que a inibição da 

expressão de CD40 e da produção de IL-12p70 por células infectadas é mediada pela via 

de AMPc-PI3K. 

 A ativação dos receptores de adenosina, incluindo o receptor A2B, pode levar à 

ativação de qualquer uma das três principais cascatas de MAPK, conhecidas por JNK, 

SAPK/p38 e ERK1/2 (Antonioli et al., 2013; Schulte & Fredholm, 2003b). Já foi descrito 

que L. mexicana estimula a fosforilação dessas três MAPK em macrófagos infectados 

(Shweash et al., 2011); de forma semelhante, nós mostramos que a infecção de células 
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dendríticas por L. amazonensis também estimula a fosforilação das mesmas proteínas 

(Figura 25). A fosforilação de JNK e SAPK/p38 em células dendríticas infectadas foi 

independente do receptor A2B. Além disso, a inibição dessas proteínas pelo tratamento com 

SP600125 ou SB203580, respectivamente, foi incapaz de reverter a inibição da ativação de 

células dendríticas infectadas (Figura 26). 

 Dados da literatura mostram que L. amazonensis estimula a fosforilação de ERK1/2 

em células dendríticas (Boggiatto et al., 2009). Além disso, a fosforilação de ERK1/2 

induzida pela ativação do receptor A2B é dependente de PI3K e independente de PKA 

(Schulte & Fredholm, 2003a). Nossos resultados relacionam a fosforilação de ERK1/2 em 

células dendríticas infectadas e a ativação do receptor A2B e de PI3K (Figura 25). É 

importante considerar que identificamos o receptor associado à fosforilação de ERK1/2 em 

células infectadas por L. amazonensis; já que até esse momento se sabia apenas que se 

tratava de um receptor acoplado à proteína G (Boggiatto et al., 2014). Em conjunto, nossos 

resultados confirmam os trabalhos anteriores que demonstram o papel do parasito na 

fosforilação de ERK1/2 em células dendríticas infectadas (Boggiatto et al., 2009; 

Boggiatto et al., 2014), e avançam ao mostrar que a adenosina é responsável por esse 

efeito, ao atuar sobre o receptor A2B. Nós ainda mostramos que a inibição da expressão de 

CD40 e da produção de IL-12p70 em células dendríticas infectadas por L. amazonensis são 

dependentes de ERK1/2 (Figura 26), confirmando que a fosforilação de ERK1/2 está 

associada à patogênese da infecção por L. amazonensis. 

 Em conjunto, os resultados sobre as vias de sinalização ativadas a partir do receptor 

A2B mostram que a inibição de células dendríticas por L. amazonensis é dependente da 

ativação do receptor A2B, produção de AMPc, ativação de PI3K e fosforilação de ERK1/2. 

Ao mostrar que a fosforilação de ERK1/2 em células dendríticas infectadas também é 

inibida na presença de SQ22536 e LY294002, inibidores de adenilato ciclase e PI3K, 

respectivamente (Figura 27), sugerimos que existe uma ligação entre a ativação do receptor 

A2B, produção de AMPc, ativação de PI3K e fosforilação de ERK1/2, ao invés dessas 

proteínas atuarem de forma paralela e independente. Finalmente, a inibição de adenilato 

ciclase, PI3K ou ERK1/2 não são capazes de reverter a inibição da expressão de MHCII e 

CD86 em células dendríticas infectadas (Figura 28), mostrando que a inibição da expressão 

desses marcadores e a inibição da expressão de CD40 mediada por L. amazonensis são 

dependentes de vias de sinallização distintas. 

 Para avaliar se a restauração da capacidade de células dendríticas infectadas por L. 

amazonensis de expressar CD40 e produzir IL-12p70 (observada em experimentos in vitro) 
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é capaz de alterar o desenvolvimento de lesão em camundongos, os animais foram 

infectados na presença dos mesmos inibidores utilizados na infecção de células dendríticas. 

O receptor A2B e as proteínas PI3K e ERK1/2, mas não a enzima adenilato ciclase, 

mostraram-se importantes para a progressão da lesão por L. amazonensis (Figura 29). 

Ainda assim não devemos excluir o papel do AMPc na infecção por L. amazonensis. Como 

a inibição da adenilato ciclase foi realizada no momento da infecção, é possível que o 

acúmulo de AMPc estimulado pela infecção tenha acontecido antes de o inibidor SQ22536 

poder atravessar a membrana plasmática e inibir a enzima. Apenas o bloqueio do receptor 

A2B foi capaz de diminuir a quantidade de parasitos na lesão (Figura 29), sugerindo que a 

inibição de PI3K e de ERK1/2 foi capaz de controlar o processo inflamatório na orelha 

infectada, e não a proliferação do parasito. Além disso, nenhum dos tratamentos foi capaz 

de alterar a produção de IFN-γ, TNF-α e IL-10 por células de linfonodo estimuladas 

(Figura 31). Talvez uma única dose dos inibidores, e apenas no momento do infecção, 

tenha sido insuficiente para alterar a produção de citocinas e controlar a proliferação de L. 

amazonensis ao longo das 12 semanas após a infecção. Acreditamos que administrações 

dos inibidores no decorrer da progressão da lesão possam ser eficazes para controlar o 

parasitismo tecidual, por atuarem, por exemplo, também em macrófagos, que são as 

principais células hospedeiras para o parasito. Yang e colaboradores mostraram que a 

inibição da fosforilação de ERK1/2 por U0126 foi capaz de diminuir o número de parasitos 

na pata de camundongos infectados por L. amazonensis, mas a administração do inibidor 

foi realizada semanalmente (Yang et al., 2007). 

 Apesar de interferir com a patogênese da infecção por outras espécies de 

Leishmania (Belkaid et al., 2001; Kane & Mosser, 2001; Murphy et al., 2001), a IL-10 

parece não ser importante na infecção por L. amazonensis (Ji et al., 2003; Jones et al., 

2002). Neste trabalho, a infecção por L. amazonensis não foi capaz de alterar a produção 

de IL-10 por células dendríticas, confirmando dados publicados anteriormente (Figueiredo 

et al., 2012). Outro grupo publicou que a fosforilação de ERK1/2 é importante para a 

produção de IL-10 por macrófagos infectados por L. amazonensis (Yang et al., 2007), mas 

nesse caso foram utilizados macrófagos de camundongos BALB/c e formas amastigotas do 

parasito, e uma estimulação com ácido hialurônico foi necessária para a produção de IL-

10. Porém, esse mesmo trabalho corrobora nossos resultados por demonstrar que o 

tratamento de camundongos infectados com U0126, um inibidor da fosforilação de 

ERK1/2, é capaz de diminuir o tamanho da lesão. Em nosso caso, o AMPc parece 
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compensar a falta de IL-10 na regulação da resposta de células dendríticas infectadas por 

L. amazonensis. 

 Nossos resultados confirmam, pelo menos em parte, um trabalho recente com 

monócitos humanos isolados de pacientes infectados por L. donovani, demonstrando uma 

associação entre a ativação do receptor A2B e a fosforilação de ERK1/2 (Vijayamahantesh 

et al., 2016). No entanto, contradizendo nossos resultados, o estudo mostra uma associação 

entre a produção de IL-10 e a ativação do receptor A2B, embora esta observação não tenha 

sido testada diretamente. Acreditamos que a discrepância entre os dois estudos está 

relacionada com o modelo utilizado ou a concentração elevada de MRS1754 utilizada no 

estudo humano, que poderia ter uma ação inespecífica em outros receptores de adenosina. 

No entanto, o estudo por Vijayamahantesh e colaboradores reforça nossos resultados e 

estende para um papel do receptor A2B também em humanos, confirmando a importância 

da nossa descoberta. 

 A relevância de nosso trabalho está no fato de preenchermos lacunas deixadas por 

trabalhos anteriores, apresentando um primeiro esboço mecanismo utilizado por L. 

amazonensis para prejudicar o desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa 

específica para o parasito (Figura 32). 

 Nossos dados mostram que a ativação do receptor A2B durante a infecção por L. 

amazonensis é importante para a inibição da expressão de CD40 (Boggiatto et al., 2009; 

Prina et al., 2004), inibição da produção de IL-12 (Boggiatto et al., 2009; Vasquez et al., 

2008) e fosforilação de ERK1/2 (Boggiatto et al., 2009; Yang et al., 2007), além de 

fornecer uma alternativa (aumento da produção de AMPc) para a inibição da resposta 

imune específica para o parasito mesmo na ausência de IL-10 (Ji et al., 2003; Jones et al., 

2002) e de uma resposta do tipo Th2 (Afonso & Scott, 1993). A diminuição da expressão 

de CD40 e da produção de IL-12p70 é um importante mecanismo de evasão utilizado por 

L. amazonensis, uma vez que as duas moléculas são essenciais para o desenvolvimento de 

uma resposta Th1 protetora (Afonso et al., 1994; Grewal et al., 1995). A menor expressão 

de CD40 e produção de IL-12p70 pode explicar a deficiência na ativação de linfócitos T 

observada em pacientes com leishmaniose difusa causada por L. amazonensis (Castes et 

al., 1983; Convit et al., 1972). 
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Figura 32. Inibição da ativação de células dendríticas infectadas por L. amazonensis é dependente do 
recrutamento do receptor A2B e da via de AMPc-PI3K-ERK1/2. Infecção por L. amazonensis leva ao acúmulo de 
adenosina (ADO) no meio extracelular (Figueiredo et al., 2012). A adenosina ativará receptores A2B recrutados para a 
membrana plasmática. As próximas etapas da via são a ativação da enzima adenilato ciclase (AC) e consequente 
produção de AMPc, a ativação de PI3K e, finalmente, a fosforilação de ERK1/2. Com o objetivo de descrever esta via, 
utilizaram-se inibidores específicos dessas proteínas, e que estão identificados entre parênteses. p-ERK1/2 é capaz de se 
translocar para o núcleo e interagir com fatores de transcrição, levando à diminuição da expressão de CD40 e da 
produção de IL-12p70. O resultado da diminuição desses marcadores será a inibição da ativação de células dendríticas e 
consequente supressão da resposta imune montada contra o parasito. 
 

  

 Finalmente, os avanços no estudo do papel da sinalização purinérgica no 

estabelecimento e controle da resposta imune tem estimulado o desenvolvimento de 

estudos clínicos, com o objetivo de testar agonistas e antagonistas de receptores 

purinérgicos em diferentes doenças, principalmente o câncer (Haskó et al., 2008). A 

confirmação da via utilizada por L. amazonensis para suprimir a resposta imune (receptor 

A2B � AMPc � PI3K � ERK1/2) em seres humanos pode sugerir possíveis alvos para 

novas propostas terapêuticas para controlar a infecção por esse parasito, especialmente no 

caso leishmaniose difusa, normalmente refratária aos tratamentos disponíveis atualmente. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Nossos resultados nos permitem concluir que promastigotas metacíclicas de L. 

amazonensis estimulam o recrutamento do receptor de adenosina A2B para a superfície de 

células dendríticas infectadas. A produção de AMPc e a ativação de PI3K e ERK1/2 

disparadas pelo receptor A2B inibem a expressão de CD40 e a produção de IL-12p70 por 

células dendríticas infectadas por um mecanismo independente de IL-10, o que parece 

interferir no desenvolvimento de lesão em camundongos infectados por L. amazonensis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PERSPECTIVAS 



8. Perspectivas 
 
 

107 
 

8. PERSPECTIVAS 

 

• Avaliar a distribuição do receptor A2B em células dendríticas infectadas por 

promastigotas metacíclicas de outras cepas / isolados de L. amazonensis, bem como 

o estado de ativação de células dendríticas infectadas por esses parasitos. 

• Avaliar o papel do LPG de Leishmania na redistribuição do receptor A2B em 

células dendríticas. 

• Avaliar os mecanismos responsáveis pela redistribuição do receptor A2B, por 

exemplo: alterações de citoesqueleto, transporte do receptor pelo citoplasma por 

meio de vesículas ou associação com arrestinas e clusterização de receptores já 

localizados na membrana plasmática. 

• Avaliar o papel do receptor A2B, adenilato ciclase, PI3K e ERK1/2 na inibição de 

células dendríticas presentes em linfonodos de camundongos infectados por L. 

amazonensis. 

• Avaliar o papel do receptor A2B, adenilato ciclase, PI3K e ERK1/2 no 

desenvolvimento de lesão por L. amazonensis e montagem da resposta imune, em 

modelo murino¸ utilizando outros desenhos experimentais, como inibição das 

proteínas alvo ao longo da infecção ou após a infecção estabelecida, bem como 

testar doses diferentes de inibidores. 
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