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L. Braziliensis. 61 f. il. Dissertação (Mestrado) – Fundação Oswaldo Cruz, Centro de 
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RESUMO 

 

Os neutrófilos são essenciais para a resposta imune inata contra uma variedade de patógenos. 

Eles são capazes de modular a resposta imune através da produção de citocinas e quimiocinas, 

degranulação e a sua interação direta com outras células no local da infecção, tais como as 

células dendríticas. A interação entre as células do sistema imune inato é essencial para 

direcionar a resposta imune adaptativa, a qual é responsável pela eliminação de 

microrganismos e manutenção de memória imunológica. Objetivo: Este estudo avaliou a 

interação de neutrófilos humanos com Leishmania braziliensis, através da análise da 

expressão de moléculas de superfície, liberação de enzimas presentes nos grânulos e produção 

de espécies reativas de oxigênio (ROS). Também foi avaliada a interação entre neutrófilos 

humanos infectados e células dendríticas, a fim de se observar o efeito desta interação na 

indução da ativação das células dendríticas. Metodologia: Os neutrófilos foram purificados a 

partir do sangue periférico de doadores saudáveis e as células dendríticas foram geradas in 

vitro. Os neutrófilos foram infectados ou não com L. braziliensis e co-cultivados com as 

células dendríticas. Em seguida, os sobrenadantes e as células foram coletadas para avaliar a 

liberação de enzimas, tais como mieloperoxidase (MPO) e metaloproteinase 9 (MMP-9). O 

fenótipo e a função dos neutrófilos foram analisados através da expressão de Mac-1 (CD18 e 

CD11b), CD16, CD62-L e produção de ROS. As células dendríticas foram adicionadas à co-

cultura e a expressão de CD1a, a DC-SIGN, HLA-DR e CD80 foram avaliados, bem como a 

produção de citocinas e quimiocinas. Resultados: A infecção de neutrófilos com L. 

braziliensis induz a produção de MPO, MMP-9, IL-8, LTB4 e ROS. Observou-se também um 

aumento na expressão de Mac-1 e uma diminuição na expressão de CD16 e CD62-L. As 

células dendríticas tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos infectados apresentaram 

redução significativa da expressão do DC-SIGN e aumento da expressão do HLA-DR e 

CD80. Nessas condições, observamos também a presença de IL-8 na cultura. Conclusões: Os 

resultados obtidos nesse estudo sugerem que os neutrófilos, além de agirem como células 

efetoras na destruição do parasito, também podem ser importantes na modulação da ativação 

das células dendríticas. 

Palavras-chave: Palavras-chave: Neutrófilos, Células dendríticas, Leishmania brazilienses, 

Interação. 



                                                                                                                                                                           7 
 

 
 

SUAREZ, Martha Sena. Study of the interaction between neutrophils, human dendritic cells 
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ABSTRACT 

 

Neutrophils are essential in the innate immune response against a variety of pathogens. They 

are able to modulate immune response by cytokine and chemokine production, release of 

granules and their direct interaction with other cells at the infection site. Dendritic cells are 

recruited in response to cytokines and chemokines produced by neutrophils. The interaction 

between cells of the innate immune system is essential for targeting the adaptive immune 

response, which is responsible for eliminating microorganisms and the maintenance of 

immunological memory. Objective: Evaluate the interaction of human neutrophils with 

Leishmania braziliensis, through the analysis of surface molecule expression, release of 

granules enzymes and production of reactive oxygen species (ROS). We also evaluated the 

interaction between human infected neutrophils and dendritic cells, in order to observe the 

effect of this interaction on dendritic cells. Methodology: Neutrophils were purified from 

peripheral blood of healthy donors and dendritic cells were generated in vitro. Neutrophils 

were infected or not with L. braziliensis and cocultured with DC. Afterwards, supernatants 

and cells were harvested to evaluate the release of granules enzymes, such as 

myeloperoxidase (MPO) and metalloproteinase 9 (MMP-9). Neutrophils phenotype and 

function were analyzed by the expression of Mac-1 (CD18 and CD11b), CD16 and ROS 

production. Dendritic cells were added to the co-culture to asses the rate of infection of DCs 

in the presence of neutrophils. Dendritic cells were also treated with supernatant of infected 

neutrophils and the expression of CD80, DC-SIGN and HLA-DR were evaluated, as well as 

the cytokine production. We also filtered the supernatant of infected neutrophils to compare 

the difference in the activation of dendritic cells. Results: Neutrophil infection with L. 

braziliensis induced the production of MPO, MMP-9, IL-8, LTB4 and ROS. We also observed 

an increase in Mac-1 and a decrease in CD16 and CD62-L expression. Dendritic cells treated 

with the infected supernatant of neutrophils showed a significant reduction of the DC-SIGN 

expression and increased expression of HLA-DR and CD80. Under these conditions, we also 

observed the presence of IL-8 in culture. Conclusions: Neutrophils act as effector cells in the 

destruction of the parasite and could be important in mediating the activation of DCs. 

 

Key words: neutrophils, dendritic cells, Leishmania braziliensis, interactions. 



                                                                                                                                                                           8 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Ciclo biológico da Leishmania spp. . 

 

 13 

Figura 2 Comparação entre as taxas de infecção de neutrófilos humanos com 

Leishmania braziliensis-GFP por microscopia ótica (MO) e 

citometria de fluxo (FACS) 

 

 

 

 32 

Figura 3 Neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis GFP 

expressam marcadores de ativação na superfície 

 

 

 34 

Figura 4 Neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis 

produzem espécies reativas de oxigênio (ROS) 

 

  

 36 

Figura 5 Infecção de neutrófilos humanos com Leishmania braziliensis induz 

a produção de quimiocinas 

 

  

37 

 

Figura 6 Neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis 

degranulam e liberam mediadores lipídicos 

 

 

39 

Figura 7 Avaliação da apoptose e necrose em neutrófilos humanos infectados 

com Leishmania braziliensis.  

 

 

41 

Figura 8 Taxa de infecção das células dendríticas na presença dos neutrófilos 

humanos infectados com Leishmania braziliensis 

 

 

42 

Figura 9 Expressão dos marcadores de superfície da células dendríticas 

tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos humanos infectados 

com Leishmania braziliensis 

 

 

 

45 

Figura 10 Produção de citocinas no sobrenadante das células dendríticas 

tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos humanos 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           9 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ANOVA Análise de Variância  

CBA Ensaio de Citometria com Esferas, do inglês Cytometric Bead Array  

CCL3,4 Quimiocina Ligante 3, 4, do inglês Chemokine (C-C motif) Ligand 3,4  

DC-SIGN DC Specific Intracellular Adhesion Molecule 3-Grabbing Nonintegrin  

DHE “Dihydroethidium”  

ELISA EnsaioImunoenzimatico,do9urinhEnzymeLikedImmunosorbentAssay  

fMLP N-formyl-Lmethionyl-L-leucyl-L-phenylalanine   

GM-CSF Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor  

GFP Green Fluorescent Protein  

IFN Interferon  

IL-8 Interleucina8  

LTB4 Leucotrieno B4  

LPG Lipofosfoglicano  

LPS Lipopolissacarideo  

MMP-9 Metoproteinase 9  

MPO Mieloperoxidase  

NADPH Nicotinamida Adenina Dinucleotideo P  

NE Elastase Neutrofilica, do inglês Neutrophil Elastase  

NET “Neutrophils Extracelular Traps”  

PGE2 Protaglandina E2  

PMN Polimorfonuclear  

ROS Especies Reativas do Oxigênio, do inglês Reactive Oxigen Species  

SBF Soro Bovino Fetal  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           10 
 

 
 

 SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 11 

1.1 DEFINIÇÃO DA DOENÇA E EPIDEMIOLOGIA 11 

1.2 TRANSMISSÃO DA DOENÇA E CICLO DO VETOR 11 

1.3 ASPECTOS CLÍNICOS DA LEISHMANIOSE 13 

1.4 CARACTERÍSTICAS DOS NEUTRÓFILOS 14 

1.5 ATIVIDADE MICROBICIDA DOS NEUTRÓFILOS 15 

1.6 RESPOSTA DE NEUTRÓFILOS DIANTE DA EXPOSIÇÃO À Leishmania 17 

1.7 INTERAÇÃO ENTRE NEUTRÓFILOS E CÉLULAS DENDRÍTICAS 19 

2 JUSTIFICATIVA 22 

3 HIPÓTESE 23 

4 

4.1 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

23 

23 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 

5 DESENHO EXPERIMENTAL 24 

5.1 AVALIAR A INTERAÇÃO ENTRE OS NEUTRÓFILOS HUMANOS E A  

Leishmania braziliensis  

 

24 

5.2 AVALIAR AS CÉLULAS DENDRÍTICAS HUMANAS CULTIVADAS 

NA PRESENÇA DO SOBRENADANTE DOS NEUTRÓFILOS 

 

25 

6 MATERIAL E MÉTODOS 26 

6.1 OBTENÇÃO E CULTURA DE NEUTRÓFILOS HUMANOS 26 

6.2 OBTENÇÃO E CULTURA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 26 

6.3 CULTIVO DE Leishmania braziliensis  27 

6.4 INFECÇÃO DE NEUTRÓFILOS COM Leishmania braziliensis IN VITRO. 27 

6.5 DOSAGEM DE MPO E MMP-9 27 

6.6 DETECÇÃO DE MEDIADORES LIPÍDICOS E QUIMIOCINAS 28 

6.7 DETECÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (ROS) 28 

6.8 AVALIAÇÃO DA APOPTOSE DOS NEUTRÓFILOS 28 

6.9 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DAS MOLÉCULAS DE SUPERFÍCIE 28 

7.10 CULTURA DAS CÉLULAS DENDRÍTICAS COM O SOBRENADANTE 

DOS NEUTRÓFILOS INFECTADOS 

 

29 

7.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 29 

7.12   COMITÊ DE ÉTICA 30 

7 RESULTADOS 31 

7.1 ANÁLISE IN VITRO DA TAXA DE INFECÇÃO DE NEUTRÓFILOS 

HUMANOS POR Leishmania braziliensis ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO 

ENTRE A MICROSCOPIA ÓTICA (MO) E CITOMETRIA DE FLUXO 

(FACS) 

 

 

 

31 

7.2 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE MARCADORES DE SUPERFÍCIE 

NOS NEUTRÓFILOS HUMANOS INFECTADOS COM Leishmania 

braziliensis-GFP 

 

 

33 

7.3 PRODUÇÃO DE ROS POR NEUTRÓFILOS HUMANOS APÓS 

INFECÇÃO POR Leishmania braziliensis 

 

36 



                                                                                                                                                                           11 
 

 
 

7.4 QUANTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE QUIMIOCINAS PELOS 

NEUTRÓFILOS HUMANOS INFECTADOS COM Leishmania braziliensis         

 

37 

7.5 AVALIAÇÃO DA DEGRANULAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

MEDIADORES LIPÍDICOS DOS NEUTRÓFILOS HUMANOS 

INFECTADOS COM Leishmania Braziliensis 

 

 

38 

7.6 AVALIAÇÃO DA APOPTOSE E NECROSE EM NEUTRÓFILOS 

HUMANOS INFECTADOS COM Leishmania braziliensis 

 

40 

7.7 AVALIAÇÃO DA TAXA DE INFECÇÃO DAS CÉLULAS 

DENDRÍTICAS (DCS) CO-CULTIVADAS COM NEUTRÓFILOS 

INFECTADOS COM Leishmania braziliensis 

 

 

42 

7.8 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DOS MARCADORES DE SUPERFÍCIE 

DAS CÉLULAS DENDRÍTICAS TRATADAS COM O SOBRENADANTE 

FILTRADO DOS NEUTRÓFILOS INFECTADOS OU NÃO 

 

 

44 

7.9 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CITOCINAS E QUIMIOCINAS DAS 

CÉLULAS DENDRÍTICAS TRATADAS COM O SOBRENADANTE DOS 

NEUTRÓFILOS INFECTADOS                                                                                       

 

 

46 

8 DISCUSSÃO 48 

9 CONCLUSÕES 54 

10 REFERÊNCIAS 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           12 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 DEFINIÇÃO DA DOENÇA E EPIDEMIOLOGIA 

 

As leishmanioses compõem um grupo de antropozoonoses transmitidas a seres 

humanos e outros mamíferos por vetores flebotomíneos (CHAVES et al., 2007). São 

consideradas doenças tropicais negligenciadas (KEDZIERSKI, 2011) e podem ser causadas 

por cerca de 20 espécies de protozoários do gênero Leishmania (Ordem Kinetoplastida, 

Familia Trypanosomatidae (WHO, 2014). A doença é endêmica em 98 países, distribuídos 

nos 5 continentes (ALVAR et al., 2012) . 

Estima-se que 350 milhões de pessoas vivam em áreas sob risco de infecção e 

aproximadamente dois milhões de novos casos são reportados ao ano . As leishmanioses estão 

entre as principais doenças tropicais negligenciadas em termos de mortalidade e morbidade, 

com estimativa de 50000 mortes ao redor do mundo em 2010 (KEDZIERSKI, 2011). Foram 

reportados mais de 58000 casos anuais de Leishmaniose Visceral e mais de 220000 casos 

anuais de Leishmaniose Cutânea no período de 2007 a 2010 (ALVAR et al., 2012). 

As populações com maior risco de infecção estão concentradas em áreas rurais e de 

expansão urbana, uma vez que algumas espécies de flebotomíneos têm preferência por habitar 

o peridomicílio. No entanto, outros fatores econômicos e sociais também contribuem para o 

risco de se contrair a doença (SANTANA; CRUZ e CARVALHO, 2013).  

 

1.2  TRANSMISSÃO DA DOENÇA E CICLO DO VETOR 

 

Os principais vetores das leishmanioses pertencem aos gêneros Phlebotomus (no 

Velho Mundo) e Lutzomyia (no Novo Mundo) (OLIVEIRA et al, 2009). São conhecidos 

popularmente no Brasil como mosquito palha, tatuquira ou birigui, a depender da localização 

geográfica (BRASIL, 2007). Cães domésticos, roedores e gambás são os principais mamíferos 

considerados reservatório do parasito (ASHFORD, 1996). 

A doença é transmitida quando a fêmea do vetor flebotomíneo, inocula parasitos na 

pele do hospedeiro vertebrado (RUIZ; BECKER, 2007). A transmissão independente do vetor 

pode ocorrer através de acidentes de laboratório, transfusão sanguínea (FUKUTANI et al., 

2014), transplante de órgãos (OLIVEIRA et al., 2008), transmissão vertical, por meio da 

passagem de formas amastigotas pela placenta durante o período gestacional em humanos 

(FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2004) e em cães (ROSYPAL ET AL, 2005), além da transmissão 

venérea em cães (SILVA et al., 2009). 
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Os protozoários do gênero Leishmania são parasitos intracelulares obrigatórios, 

digenéticos, que vivem alternadamente em hospedeiros vertebrados e insetos vetores (revisto 

em GONTIJO; CARVALHO, 2003). A forma promastigota é livre e flagelada, sendo 

encontrada no trato digestório do flebótomo (revisto em KAYE; SCOTT, 2011). A forma 

amastigota encontra-se no interior de células do sistema fagocítico mononuclear do 

hospedeiro vertebrado. A transmissão do parasito ocorre quando a fêmea do vetor infectado, 

ao realizar seu repasto sanguíneo para maturação dos ovos, pica um hospedeiro mamífero e 

inocula junto com a saliva, as formas promastigotas. Diversos estudos já foram publicados 

demonstrando que além da saliva, o vetor também inocula promastigotas junto com um 

tampão gelatinoso composto principalmente por glicoproteína, produzido pelas próprias 

promastigotas e que dificultam o repasto sanguíneo. Essa dificuldade faz com que o vetor 

cometa múltiplas e demoradas tentativas de alimentação no hospedeiro, aumentando as 

chances de transmissão (ROGERS et al., 2010). Uma vez inoculadas, as promastigotas são, 

então, internalizadas por fagócitos e se instalam no interior do vacúolo parasitóforo. Neste 

vacúolo, a promastigota diferencia-se em amastigota, a qual se multiplica por divisão binária 

e, após sucessivas divisões, as células se rompem, liberando amastigotas. Outras células do 

hospedeiro podem fagocitar estas amastigotas, propagando a infecção no hospedeiro 

vertebrado (revisado de GENARO ET AL., 2000). Real e colaboradores (2014) demonstraram 

in vitro um mecanismo de escape da Leishmania amazonensis em que as amastigotas são 

transferidas de um macrófago a outro sem que haja ruptura da célula. Nesse modelo, o 

macrófago infectado entra num processo de iminência de apoptose e é então fagocitado por 

outro macrófago, transferindo assim o vacúolo parasitóforo íntegro, contendo amastigotas.  

Durante outro repasto sanguíneo, o vetor adquire células infectadas, dando 

continuidade ao ciclo.  

No interior do trato digestório do inseto, os macrófagos se rompem liberando as 

formas amastigotas, as quais sofrem divisões, multiplicam-se e se transformam em 

promastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes (ALEXANDER; SATOSKAR; 

RUSSELL, 1999). 
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Figura 1. Ciclo biológico da Leishmania sp. (National institute of allergy and infectious diseases, 

2012). 

 

1.3  ASPECTOS CLÍNICOS DA LEISHMANIOSE 

 

As leishmanioses apresentam duas formas clínicas principais: a Leishmaniose Visceral 

(LV) e a Leishmaniose Tegumentar (LT). A LV é uma forma grave e pode ser fatal se não 

tratada. Consiste em uma infecção generalizada envolvendo baço, fígado, medula óssea e 

linfonodos (BITTENCOURT e BARRAL-NETO, 1995; (CHAPPUIS et al., 2007). A 

Leishmaniose Tegumentar é subdividida em quatro grupos, a depender das manifestações 

clínicas: Leishmaniose Cutânea Disseminada (LCD), onde se encontram várias lesões 

formadas pela disseminação do parasito por vias hematogênica ou linfática, provocada 

principalmente por L.braziliensis; Leishmaniose Cutânea Mucosa (LCM), causada 

principalmente por L braziliensis, essa forma clínica é caracterizada por uma resposta imune 

exacerbada com acometimento das mucosas, principalmente nasofaringe, onde são 

encontradas lesões destrutivas; Leishmaniose Difusa, causada principalmente por L. 

amazonensis e L. pifanoi, essa forma clínica é associada a lesões difusas não ulceradas e ricas 

em parasitos; Leishmaniose Cutâneo-Localizada (LCL), forma clínica mais frequente, no 

Brasil ocasionada principalmente pelas espécies L. braziliensis e L. amazonensis (SILVEIRA 

et al., 2008). A LCL tem como principal característica uma lesão ulcerada que se desenvolve, 

geralmente, nos membros inferiores, no local de inoculação do parasito pelo vetor. A 
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apresentação mais comum da lesão ulcerada é de fundo granuloso, com bordas bem 

delimitadas, elevadas e eritematosas, geralmente indolor (MARSDEN, 1986).  

Alguns casos podem evoluir para a cura espontânea, contudo, a maioria requer 

tratamento com drogas leishmanicidas (COSTA ET AL., 1990; MARSDEN ET AL., 1984). 

A droga de primeira escolha para o tratamento da leishmaniose cutâneo-mucosa é o 

antimoniato de N-metil-glucamina (VELLOSO et al., 2008).  

A ocorrência de diferentes manifestações clínicas da leishmaniose depende de 

complexas interações que abrangem, desde a característica infectiva da espécie de Leishmania 

até o estado imunológico do hospedeiro humano (PEARSON e SOUSA, 1996). 

 
1.4  CARACTERÍSTICAS DOS NEUTRÓFILOS 

 

Os neutrófilos formam a primeira linha de defesa contra infecções e sua capacidade de 

fagocitar e eliminar o patógeno são essenciais para a defesa do organismo (PHAM, 2008). Os 

neutrófilos podem reconhecer diretamente os patógenos pela interação entre os Padrões 

Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs), que são moléculas presentes nos 

microorganismos e ausentes em organismos superiores. Essas moléculas são reconhecidas 

pelos PRRs (Receptores de Reconhecimento Padrão), entre eles, receptores tipo toll 

(SABROE; WHYTE, 2007). A fagocitose de microorganismos pelos neutrófilos é eficiente 

após a opsonização de patógenos pelas proteínas do hospedeiro, tais como a molécula C3b e 

C3bi do complemento (LEE; HARRISON; GRINSTEIN, 2003). 

Os polimorfonucleares (PMN) são componentes do sistema imune celular inato e são 

caracterizados por possuírem núcleo multilobulado e citoplasma granular (ZICHLINSKY; 

WEINRAUCH e WEISS, 2003). Os neutrófilos sempre foram considerados células de vida 

curta na circulação, no entanto, estudos mais recentes estão mudando esses conceitos e 

propondo que sob condições basais, a média de vida de um neutrófilo na circulação é de 12,5 

horas em camundongos e até 5,4 dias em humanos (PILLAY et al., 2010). Essas células são 

continuamente geradas na medula óssea, a partir de precursores mielóides, e sua produção 

diária pode alcançar até 2x10
6
 células (BORREGAARD, 2010). Durante a maturação, os 

neutrófilos passam por diferentes estágios, que são: mieloblastos, promielócito, mielócito, 

metamielócito e, finalmente, polimorfonuclear (BORREGAARD, 2010).  

Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes na circulação e atuam nas fases 

iniciais da resposta inflamatória, migrando para o local da inflamação em poucas horas 

(CHARMOY et al., 2010ª). A migração dessas células ocorre através de estímulos produzidos 
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localmente, como mediadores inflamatórios, que induzem a expressão de P-selectina pelas 

células do tecido vascular adjacente (BORREGAARD, 2010). Estas selectinas reconhecem 

seu ligante na superfície dos neutrófilos com baixa afinidade, promovendo o rolamento dessas 

células sobre o endotélio (FAURSCHOU; BORREGAARD, 2003). Iniciam-se então diversas 

mudanças na biologia dos neutrófilos, levando à sua firme adesão ao endotélio, que é mediada 

por integrinas como a Mac-1, expresso na superfície dos neutrófilos em seu estado ativado 

(BAINTON et al., 1994; LEY et al., 2007). Uma vez aderido, o neutrófilo inicia a 

transmigração através do endotélio e membrana basal (SHESHACHALAM et al., 2014). Esse 

processo é feito através da liberação de proteases presentes nos grânulos terciários, como a 

metaloproteinase-9 (MMP-9) (FAURSCHOU; BORREGAARD, 2003), responsável por 

degradar constituintes da membrana basal, como o colágeno tipo IV (DEUCLAUX ET AL, 

1996). No espaço intersticial, o neutrófilo segue em direção ao local da infecção, onde irá 

iniciar suas atividades microbicidas (CHARMOY et al., 2010a) e secretar quimiocinas que 

irão recrutar outras células (AMULIC et al., 2012). 

 

1.5 ATIVIDADE MICROBICIDA DOS NEUTRÓFILOS 

 

A presença de um patógeno pode induzir ativação dos mecanismos microbicidas dos 

neutrófilos, dependentes ou não de oxigênio. Essa ativação induz alterações funcionais 

associadas à degranulação e liberação de enzimas neutrofílicas (BORREGAARD; 

SØRENSEN; THEILGAARD-MÖNCH, 2007). 

Os grânulos dos neutrófilos são classificados de acordo com seu conteúdo e são 

formados através de um processo contínuo, onde vesículas brotam do Complexo de Golgi e se 

fundem, adquirindo estrutura granular (BORREGAARD & COWLAND, 1997). São 

reconhecidas 3 categorias de grânulos neutrofílicos:  

 

1- Grânulo Primário ou Azurofílico, que contém enzimas como a mieloperoxidase 

(MPO), α-defensinas e serina proteases. A MPO reage com o peróxido de hidrogênio 

produzido pelos neutrófilos induzindo a formação do ácido hipocloroso que atua na 

membrana do patógeno. As α-defensinas são os principais constituintes deste grânulo 

e sua atividade microbicida consiste na formação de poros na membrana dos 

microorganismos. As serina proteases (elastase, catepsina e proteinase G) atuam na 

ativação de células endoteliais, epiteliais, macrófagos, linfócitos e plaquetas e 

possuem atividade proteolítica contra componentes da matriz extracelular 
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(FAURSCHOU; BORREGAARD, 2003). A elastase neutrofílica induz a liberação de 

TNF-α pelos macrófagos (FADOK ET AL., 2001). 

2- Grânulo Secundário ou Específico: contém lactoferrina, uma substância que sequestra 

ferro e impede o crescimento de bactérias Gram positivas e negativas (FAURSCHOU; 

BORREGAARD, 2003). 

3- Grânulos Terciários ou Gelatinosos: contêm gelatinases como a metaloproteinase-9 

(MMP-9), que degradam a matriz extracelular durante a diapedese (FAURSCHOU; 

BORREGAARD, 2003). A liberação da MMP-9 pode ocorrer em menos de 1 hora 

após a estimulação dos neutrófilos (OPDENAKKER ET AL., 2001). 

Além dos grânulos, os neutrófilos possuem outra estrutura de armazenamento, 

denominada vesícula secretória, que diferentemente dos grânulos, elas não brotam do Golgi, 

mas são resultado de endocitose nos momentos finais da maturação dos neutrófilos 

(BORREGAARD; SØRENSEN; THEILGAARD-MÖNCH, 2007). As vesículas secretórias 

contêm receptores associados à membrana que são importantes na fase inicial da resposta 

inflamatória: β-2 integrinas, receptor de fMLP, CR1, FcIIIR e CD14 (FAURSCHOU; 

BORREGAARD, 2003). Estas integrinas estocadas nas vesículas secretórias fundem-se à 

membrana do neutrófilo após estimulação, e vão permitir uma adesão firme ao endotélio 

(BORREGAARD; SØRENSEN; THEILGAARD-MÖNCH, 2007). 

A atividade microbicida dos neutrófilos ocorre através da fagocitose e atividade das 

enzimas presentes nos seus grânulos ou por ativação da sua resposta oxidativa (PHAM, 

2008). Após a ativação, os neutrófilos geram espécies reativas de oxigênio (ROS) por um 

processo conhecido como explosão respiratória. Em neutrófilos estimulados, ROS são 

gerados quase exclusivamente por NADPH oxidase (LEE; HARRISON; GRINSTEIN, 2003). 

O complexo NADPH oxidase é formado na membrana do fagolisossomo e o produto desta 

reação, o superóxido, pode ser convertido em outros metabólitos, incluindo peróxido de 

hidrogênio e ácido hipocloroso, que servem como agentes antimicrobianos eficazes (LEE; 

HARRISON; GRINSTEIN, 2003; MAYER-SCHOLL, 2004). 

Outro mecanismo de controle de patógenos por neutrófilos, dependente da formação 

de ROS, são as NETs, do inglês “Neutrophils Extracelular Traps – (NETs)”. As NETs são 

estruturas extracelulares, compostas por cromatinas e grânulos de proteínas, caracterizadas 

pela formação de redes fibrosas de DNA, histonas e proteínas. Já foi demonstrado que estas 

estruturas são capazes de matar microorganismos como bactéria (BRINKMANN; 
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ZYCHLINSKY, 2012), fungos (URBAN, 2006), vírus (SAITOH et al., 2012) e protozoários 

(GUIMARA, 2009).  

 

1.6 RESPOSTA DE NEUTRÓFILOS DIANTE DA EXPOSIÇÃO À Leishmania 

 

Na leishmaniose, a resposta imune protetora é mediada por células e as interações 

celulares que ocorrem após o estabelecimento da infecção podem ser determinantes para o 

curso da resposta efetora. Peters e colaboradores demonstraram através de microscopia 

intravital um intenso recrutamento de neutrófilos nos momentos iniciais da infecção por 

Leishmania (PETERS; SACKS, 2009). Essas células possuem ferramentas microbicidas e a 

utilização desses mecanismos é regulada e localizada e tem início quando as células 

endoteliais são estimuladas por sinais inflamatórios ou derivados de patógenos 

(BORREGAARD, 2010).  

Já foi demonstrado in vitro que neutrófilos internalizam Leishmania major, podendo 

levar à eliminação do parasito. Entretanto, verificou-se que estes microorganismos podem 

retardar o processo de apoptose destas células, mantendo sua viabilidade no interior dos 

neutrófilos (LAUFS et al., 2002). A fagocitose tem como principal consequência a fusão do 

fagossomo com os grânulos presentes no citoplasma dos neutrófilos (FAURSCHOU; 

BORREGAARD, 2003). No entanto, muitos microorganismos intracelulares desenvolveram 

mecanismos de escape que podem bloquear essa fusão, permitindo sua manutenção no interior 

dos neutrófilos. A fagocitose é a principal resposta inicial contra a Leishmania, no entanto, 

muitos parasitos conseguem sobreviver dentro dos neutrófilos e, posteriormente, se replicar 

dentro dos macrófagos (CHARMOY et al., 2010a). Em alguns casos ocorre inibição da 

resposta oxidativa dos neutrófilos (LASKAY; VAN ZANDBERGEN; SOLBACH, 2008). A 

Leishmania major é um dos patógenos que conseguem escapar do mecanismo de defesa dos 

neutrófilos (LAUFS et al., 2002).  

Em um estudo com células humanas, foi demonstrado que corpos apoptóticos 

contendo parasitos de neutrófilos infectados podem ser fagocitados por macrófagos, 

resultando na transferência de parasitos diretamente para vacúolos de macrófagos 

(ZANDBERGEN et al., 2004). A fagocitose de corpos apoptóticos induz uma resposta anti-

inflamatória e supressora associada à produção de TGF- β e PGE2 pelos macrófagos (FADOK 

et al., 1998). Este mecanismo de escape do parasito foi denominado “Cavalo de Tróia” 

(LASKAY; VAN ZANDBERGEN; SOLBACH, 2003). Posteriormente, foi sugerida a 

hipótese denominada “Coelho de Troia” em que a Leishmania escapa dos neutrófilos antes 
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destes entrarem em apoptose. Neste mecanismo o parasito se aproveita do ambiente supressor 

gerado após a fagocitose do neutrófilo apoptótico e infecta os macrófagos de forma silenciosa 

(RITTER; FRISCHKNECHT; VAN ZANDBERGEN, 2009).  

A apoptose é um processo intensamente controlado de morte celular, que tem 

importantes implicações na defesa do hospedeiro e regulação da resposta imune (SAVILL et 

al., 2002). As células apoptóticas que não são removidas pelos fagócitos entram em necrose 

secundária. Os macrófagos que fagocitam células nesse estado liberam mediadores pró-

inflamatórios (SAVILL et al., 2002). Afonso e colaboradores demonstraram que macrófagos 

infectados em contato com neutrófilos apoptóticos apresentaram um aumento da carga 

parasitária, por um mecanismo dependente de TGF- e PGE2, enquanto a interação dos 

macrófagos infectados com neutrófilos necróticos induziu a morte do parasita, com liberação 

de TNF- e elastase neutrofílica (AFONSO et al., 2008). Por outro lado, neutrófilos viáveis 

apresentaram um efeito protetor contra L. braziliensis, ativando a capacidade microbicida de 

macrófagos, pela produção de TNF- em modelo murino (NOVAIS et al., 2009). 

A produção de mediadores lipídicos pró-inflamatórios, como leucotrienos e 

prostaglandinas também contribuem para o controle da infecção.  Já foi demonstrado que o 

LTB4 desempenha um importante papel no controle da infecção de neutrófilos humanos por 

L. amazonensis através da indução de respostas funcionais tais como a degranulação, que são 

importantes para a defesa imune do hospedeiro (TAVARES et al., 2014). Morato e 

colaboradores (2014). Demonstraram in vitro que o LTB4 produzido pelos macrófagos em 

resposta à infecção por Leishmania braziliensis potencializa sua atividade leishmanicida, 

caracterizada pela secreção de espécies reativas de oxigênio (ROS) Níveis elevados de LTB4 

também foram encontrados em culturas ex vivo de esplenócitos de camundongos nos 

momentos iniciais da infecção por L. major, o que sugere um sinal de inflamação intensa. A 

adição de LTB4 exógeno induziu um aumento in vitro da produção de citocinas tanto Th1 

quanto Th2, sugerindo que LTB4 pode também atuar no recrutamento de células T que já 

estão comprometidas com o perfil Th1 ou Th2 (MILANO ET AL, 1996). 

Um crescente número de trabalhos demonstra que os neutrófilos são capazes de 

influenciar na resposta imune ao cooperar com outros tipos celulares e produzir citocinas e 

quimiocinas, atuando desse modo na interface entre a resposta imune inata e adaptativa 

(APPELBERG, 2007). Neutrófilos são capazes de interagir com células dendríticas (DCs), 

macrófagos e linfócitos T. Além de interagir, os neutrófilos são capazes de influenciar na 
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diferenciação dos linfócitos T através da secreção de IL-12 e IFN-, principal citocina 

envolvida no perfil de resposta Th1 (ETHUIN et al., 2004).  

 

1.7 INTERAÇÃO ENTRE NEUTRÓFILOS E CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 

Durante a homeostase, neutrófilos e células dendríticas estão localizados em diferentes 

compartimentos, no entanto, durante a infecção, os dois tipos celulares se acumulam no sítio 

da inflamação (LUDWIG; GEIJTENBEEK; VAN KOOYK, 2006).  

As células dendríticas são células apresentadoras de antígenos especializadas na 

captura e processamento de antígenos. Estas células estão distribuídas nos tecidos periféricos 

no seu estado imaturo, onde capturam microorganismos, células necróticas e/ou apoptóticas. 

Essa captura induz a ativação dessas células, que irão migrar para os órgãos linfoides 

secundários e iniciar a ativação dos linfócitos T naive (MEGIOVANNI; GLUCKMAN; 

BOUDALY, 2006). Uma vez ativados pelas DCs, os linfócitos T estabelecem a resposta 

imune interagindo com outras células, como as células B para produção de anticorpos, com os 

macrófagos para induzir a liberação de citocinas ou induzir a lise celular (BANCHEREAU; 

STEINMAN, 1998).  

 Já foi demonstrado que os neutrófilos e as DCs interagem fisicamente através da 

ligação do Mac-1 dos neutrófilos e DC-SIGN das células dendríticas (VAN GISBERGEN et 

al., 2005). Induzida pela secreção do TNF- dos neutrófilos, essa ligação induz a maturação 

das células dendríticas, com consequente aumento da expressão de HLA-DR, CD86 e CD40 e 

produção de IL-12. Essas características de ativação, em conjunto, favorecem a capacidade 

destas células em ativar os linfócitos (MEGIOVANNI; GLUCKMAN; BOUDALY, 2006). 

Além dessa interação dependente de contato, os neutrófilos secretam fatores que 

induzem a maturação e quimiotaxia das células dendríticas. Benounna e colaboradores em 

2003 demonstraram que o sobrenadante da cultura dos neutrófilos estimulados com 

Toxoplasma gondii induz a secreção de TNF- e IL-12 pelas DCs, assim como o aumento da 

expressão de CD40 (BENNOUNA et al., 2003). 

Já foi demonstrado que as células dendríticas murinas infectadas com Leishmania 

braziliensis aumentam a expressão de marcadores de superfície, tais como o CD86 e secretam 

IL-12 e TNF- (CARVALHO; PEARCE; SCOTT, 2008). No entanto, as DCs em cultura que 

entraram em contato com a L. braziliensis, mas não foram infectadas (bystander), 

apresentaram um aumento maior na expressão de CD80, CD86 e MHC-II e produção de IL-

12 quando comparadas com as células infectadas. Além disso, as células bystander também 
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demonstraram maior capacidade em ativar células T CD4 quando comparadas com a 

capacidade de apresentação de antígenos das células infectadas (CARVALHO; PEARCE; 

SCOTT, 2008; VARGAS-INCHAUSTEGUI; XIN; SOONG, 2008). 

Por outro lado, a infecção da DC pela Leishmania amazonensis inibe sua maturação, 

com consequente redução da expressão de CD1a e CD80 na superfície e redução na secreção 

de IL-6, causando um atraso na resposta imune e favorecendo a sobrevivência do parasito 

(FAVALI et al., 2007). Sendo assim, a modulação da ativação das DCs pela Leishmania 

parece ser espécie-específica (GHOSH; BANDYOPADHYAY, 2004) e depende, dentre 

outros fatores, do subtipo e estágio de diferenciação das células dendríticas (SOONG, 2008).  

Ribeiro-Gomes e colaboradores (2012) demonstraram que os neutrófilos infectados 

com L. major expressam marcadores apoptóticos e são preferencialmente capturados pelas 

células dendríticas, indicando que estas células adquirem parasitos preferencialmente via 

captura de neutrófilos infectados. Essa captura induz uma resposta imune supressora, que 

inibe a ativação dos linfócitos T CD4+(RIBEIRO-GOMES; SACKS, 2012). Outros trabalhos 

com L. major mostram que as amastigotas, mas não as promastigotas dessa espécie são 

capazes de ativar células dendríticas murinas, enquanto que para ativar as células dendríticas 

humanas é necessária uma ativação via CD40 (MCDOWELL et al., 2002). 

As células dendríticas desempenham um importante papel na resistência à 

leishmaniose, tanto por ativar as células T CD4+ quanto por induzir a sua diferenciação em 

células Th1 através da secreção de IL-12. Diversos estudos têm sido conduzidos com as 

diferentes espécies de Leishmania e as células dendríticas, no entanto, os resultados ainda 

permanecem controversos. Diferenças no estágio do parasito, espécie ou cepa e a fonte das 

células dendríticas pode explicar a divergência desses estudos (GHOSH; 

BANDYOPADHYAY, 2004). 

A interação entre as células da resposta imune inata é fundamental para o 

direcionamento da resposta imune adaptativa, responsável pela eliminação do parasito e 

manutenção da memória imunológica. Sendo assim, é de fundamental importância investigar 

se a interação dos neutrófilos com as células dendríticas favorece o desenvolvimento de uma 

resposta inflamatória capaz de eliminar a Leishmania. 

Diversos dados na literatura relatam a interação entre os neutrófilos e as células 

dendríticas, no entanto, esses estudos são principalmente conduzidos com células de modelos 

murinos. Poucos trabalhos são feitos com células humanas, especialmente na infecção por 

Leishmania braziliensis. Diante disso, nesse estudo investigamos a interação dos neutrófilos 



                                                                                                                                                                           22 
 

 
 

humanos com a L. braziliensis e as consequências dessa interação na função da célula 

dendrítica.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 
A Leishmania braziliensis é a principal espécie responsável pela leishmaniose cutânea no 

Brasil (SILVEIRA ET AL, 2010). Peters e colaboradores (2008) demonstraram em modelo 

murino a presença dos neutrófilos nos momentos iniciais da infecção por Leishmania major. 

Considerando o neutrófilo uma célula importante nesse contexto, inicialmente buscamos 

avaliar in vitro a interação dessas células com a Leishmania braziliensis. Sabendo-se que 

diferentes células são recrutadas para o sítio da infecção e que as interações celulares são 

cruciais para a resposta imune, avaliou-se a interação dos neutrófilos humanos infectados com 

L. braziliensis e as células dendríticas.  

Um crescente número de estudos vem demonstrando a importância do papel do 

neutrófilo e seus mecanismos de controle na infecção por diferentes espécies de Leishmania. 

No entanto, a maioria desses estudos utiliza modelos experimentais para abordar tais 

questões, e estes achados necessitam de confirmação com células humanas. Diante disso, se 

faz necessário investigar os mecanismos envolvidos na interação entre neutrófilos humanos e 

Leishmania, além de identificar os processos que participam no controle da infecção. 
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3 HIPÓTESE 

 
A exposição in vitro de neutrófilos humanos à Leishmania braziliensis induz ativação 

e sua interação com as DCs alteram o perfil funcional dessas células. 

 

4   OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar in vitro a resposta dos neutrófilos humanos expostos e infectados com 

Leishmania braziliensis e as consequências da interação dessas células com as células 

dendríticas.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1- Avaliar a resposta dos neutrófilos humanos expostos e infectados por Leishmania 

braziliensis através da expressão de moléculas de superfície, degranulação, 

produção de mediadores lipídicos e produção de ROS. 

 

2- Verificar a taxa de infecção das DCs humanas cultivadas na presença de 

neutrófilos infectados com L. braziliensis 

 

3- Avaliar a ativação das células dendríticas tratadas com o sobrenadante dos 

neutrófilos infectados ou não, através da produção de citocinas, quimiocinas e 

expressão dos marcadores de superfície.  
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5 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

5.1 AVALIAR A INTERAÇÃO ENTRE OS NEUTRÓFILOS HUMANOS E A L. 

braziliensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenção de sangue de doadores sadios 

Separação e plaqueamento dos 

neutrófilos (5x105 por poço) 

Infecção com Leishmania braziliensis por 

3 horas 

Taxa de infecção 

(microscopia ótica e FACS) 

Caracterização por FACS 

(CD62L, CD16, CD18 e 

CD11b e produção de ROS) 

Dosagens no sobrenadante 

(citocinas, quimicocinas e 

mediadores) 
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5.2 AVALIAR AS CÉLULAS DENDRÍTICAS HUMANAS CULTIVADAS NA 

PRESENÇA DO SOBRENADANTE NEUTRÓFILOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenção de sangue de doadores sadios 

(CMSP) 

DIA 7: Células dendríticas 

diferenciadas 

Dia 7: Obtenção e infecção 

de neutrófilos por 3 horas 

DIA 7: Co-cultura neutrófilos 

ou sobrenadante + DCs por 18 

horas 

DIA 8: Citometria de fluxo para 

DCs (HLA-DR, DC-SIGN, CD80) 

e coleta do sobrenadante para 

dosagens 

Cultivo na presença de IL-4 e GM-CSF  
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1 OBTENÇÃO E CULTURA DE NEUTRÓFILOS HUMANOS 

 

Os neutrófilos foram obtidos a partir do sangue periférico de doadores saudáveis do 

Hemocentro do Estado da Bahia (HEMOBA). O sangue foi processado utilizando-se o 

gradiente de separação Polymorphprep, conforme instruções do fabricante (Axis-Shield Poc 

AS, Oslo, Noruega). Em resumo, o sangue e o gradiente foram centrifugados por 45 minutos 

a 300xg a temperatura ambiente. Após a centrifugação, duas regiões são observadas: a 

primeira (mais superficial), constituída por células mononucleares e a segunda formada por 

polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. Em seguida, os neutrófilos foram coletados e 

lavados três vezes com salina (NaCl a 0.9%) a 4ºC por 10 minutos a 200xg, sendo a primeira 

lavagem, feita com salina a 0.45% para hidratar as células. Após a lavagem, foi feita a 

contagem das células em câmara de Neubauer, com uma diluição final de 100x no corante 

Turk. Esse método de separação permite a obtenção de uma população com cerca de 90% de 

neutrófilos (AFONSO ET AL., 2008). 

As células foram ressuspensas na concentração de 5x10
5
/mL e cultivadas a 37

o
C, em 

5% de CO2, em meio RPMI‐1640 (Gibco Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, USA) 

suplementado com 1% e  Nutridoma-SP  (Roche, Indianapolis,  IN, USA), 2mM de L-

glutamina, 100U/mL de penicilina e 100μ/mL de estreptomicina (meio completo) (Gibco 

Invitrogen Corporation) para cultivo em placa de 96 poços (Corning Incorporation, Costar, 

NY, USA). 

 

6.2 OBTENÇÃO E CULTURA DAS CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 

 Os monócitos foram obtidos a partir do sangue periférico de doadores saudáveis do 

Hemocentro do Estado da Bahia (HEMOBA). O sangue foi diluído em salina (1:1) e 

processado, utilizando-se o gradiente de separação Ficoll‐Hypaque (Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, MO, USA) por 30 minutos a 300xg em temperatura ambiente. Após a centrifugação, 

forma-se um anel composto por células mononucleares que foi coletado e lavado 3 vezes com 

salina a 4
o
C em 200xg. Para diferenciação em células dendriticas, os monócitos passaram por 

coluna de separação magnética para isolamento de células CD14+ (monócitos). Estas células 

CD14+ foram cultivadas por 7 dias na concentração de 1x10
6
/mL em meio completo na 

presença de IL-4 (100UI/mL) e GM-CSF (50ng/mL; ambos da PeproTech, Rocky Hill, NJ,  

USA)  em placa de 24 poços. A cada 3 dias de cultura, uma parte deste meio contendo as 

citocinas foi reposto (retira 500 μl e repõe a mesma quantidade).  
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6.3 CULTIVO DE Leishmania braziliensis 

 

  A cepa MHOM/BR/00/BA788 foi isolada da úlcera de um paciente com leishmaniose 

cutânea localizada, do estado da Bahia. Promastigotas de L. braziliensis foram mantidas em 

meio de cultura Schneider (Sigma®), suplementado com 10 % de soro bovino fetal (Cripion), 

2 mM de L-glutamina, 100 U/ml de penicilina e 100 g/mL de estreptomicina (Sigma®), em 

estufa a 24 °C. Após 7 dias de cultura as formas promastigotas foram contadas na câmara de 

Neubauer, com uma diluição de 100x em salina. Em todos os experimentos foram utilizados 

parasitos em fase estacionária (enriquecido em promastigotas metacíclicas) do cultivo.   

 

6.4 INFECÇÃO DE NEUTRÓFILOS COM Leishmania braziliensis in vitro 

 

 Os neutrófilos humanos foram infectados em placas de 96 poços com promastigotas 

de L. braziliensis em fase estacionária, por 3 horas com uma proporção de 5 parasitos para 

cada célula em meio de cultura completo a 37
o
C em 5% de CO2. Após esse período, as 

células foram coletadas e centrifugadas com salina a 100xg para remoção dos parasitos não 

internalizados. Em alguns experimentos foram preparadas lâminas por citocentrifugação, que 

foram coradas com hematoxilina e eosina (HE) para determinação de alguns parâmetros, tais 

como avaliação da quantidade de parasitos dentro das células e aspecto celular. Com os 

resultados obtidos, foi possível avaliar o número de neutrófilos infectados, que foi 

determinado pela proporção de células infectadas em cem neutrófilos e a carga parasitária, 

número total de parasitos encontrados nas cem células contadas. 

 

6.5 DOSAGEM DE MPO E MMP-9 

 

A mieloperoxidade (MPO) é uma das enzimas presentes nos grânulos primários dos 

neutrófilos. Para sua dosagem, foi retirado 50 μL dos sobrenadantes da cultura de neutrófilos 

após 3 horas de infecção e adicionados a placas contendo 50 μL de solução de substrato 5 mM 

fenilenodiamina (Sigma®) em 10 mM de tampão citrato, pH 5.0, e 8.8mM de H2O2. A reação 

foi interrompida após 15 minutos com 50 μL de H2SO4 4 N e a leitura, feita a 492 nm 

(SCHNEIDER e ISSEKUTZ, 1996). A metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9) é uma enzima 

dos grânulos terciários e sua dosagem foi feita usando o kit de dosagem de MMP-9 (R&D 

System®) de acordo com recomendações do fabricante. Resumidamente, adicionou-se 100 μL 

do diluente RD1-34 e 100 μL das amostras em cada poço e incubou-se por 2 horas. Após a 

incubação as amostras foram lavadas e 200 μL do MMP-9 conjugado com peroxidase foi 

adicionado. As amostras foram então incubadas por 1 hora a temperatura ambiente e 
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posteriormente 200 μL do substrato foi adicionado. Após 30 minutos adicionou-se 50 μL da 

solução de interrupção (H2SO4) em cada poço sendo a leitura feita dentro de 30 minutos, com 

um comprimento de onda de 450 nm. 

 

6.6 DETECÇÃO DE MEDIADORES LIPÍDICOS E QUIMIOCINAS 

 

Os sobrenadantes das culturas dos neutrófilos infectados com L. braziliensis durante 

3h foram coletados e avaliados quanto a produção dos mediadores lipídicos PGE2 e LTB4 

através da técnica de EIA (Enzyme Immuneassay) como indicado pelo fabricante do kit de 

dosagem (R&D System®). A produção de IL-8 foi avaliada pelo kit CBA (BD Biosciences) e 

CCL-3 por ELISA (R&D System®), de acordo com instruções do fabricante.  

 

6.7 DETECÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (ROS) 

 

Após 1h de interação entre os neutrófilos humanos e Leishmania braziliensis, a placa 

contendo as células infectadas foi centrifugada a 800 RPM por 5 minutos, o sobrenadante foi 

retirado e as células foram ressuspendidas em PBS 1X. Posteriormente, essas células foram 

incubadas a 37º na estufa de CO2, com a sonda fluorescente Dihydroethidium (DHE) (10μM 

– Invitrogen/Molecular Probes, Grand Island, NY, USA) por 30 minutos. Após a incubação, a 

placa foi novamente centrifugada a 800 RPM durante 5 minutos, o sobrenadante foi 

descartado e as células foram ressuspendidas em 100uL/poço de tampão de FACS. Ao entrar 

nas células, a sonda DHE ao ser oxidada por ânions superóxidos emite fluorescência 

vermelha, sendo detectada por citometria de fluxo (FACSCalibur). 

 

6.8 AVALIAÇÃO DA APOPTOSE DE NEUTRÓFILOS 

  
  Após as 3h de infecção, a apoptose e a necrose dos neutrófilos foi avaliada pela exposição 

de fosfatidilserina na superfície celular através da marcação com Anexina-V-PE e com 7-amino-

actinomicina D (7AAD), respectivamente (kit de detecção de apoptose, BD Bioscience), seguida 

da análise por citometria de fluxo (FACSCalibur). Os resultados estão representados como 

percentual de células Anexina-V+/7AAD-, Anexina-V+/7AAD+ e Anexina-V-/7AAD+. 

 

6.9 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DAS MOLÉCULAS DE SUPERFÍCIE 

  

 Os neutrófilos foram infectados ou não com L. braziliensis durante 3h. Após esse 

período, as culturas foram centrifugadas e o sobrenadante retirado para as dosagens da enzima 

mieloperoxidase e para mensuração da atividade enzimática da metaloproteinase-9. As células 

foram lavadas 3 vezes com 100 μL do tampão de FACS (PBS 1x e BSA 0.5%) e transferidas 
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para um tubo de FACS,  onde foi realizada a marcação das moléculas de superfície 

conjugadas com seus devidos fluorocromos CD16-PE, CD18-PE, CD11b-PECy5 e CD-62L-

PE (todos da BD Pharmingen).  A determinação dos marcadores foi obtida por citometria de 

fluxo, tendo como base os parâmetros FSC (do inglês forward scatter - FSC) versus SSC (do 

inglês side scatter). As amostras foram adquiridas usando o FACSCalibur [Becton Dickinson 

and Company (BD)®] e as análises foram feitas usando o FlowJo software®. Os limites dos 

quadrantes foram determinados com as células marcadas com os isotipos controle.  

 

6.10 CULTURA DAS CÉLULAS DENDRÍTICAS COM O SOBRENADANTE DOS 

NEUTRÓFILOS INFECTADOS 

 

 Após a infecção dos neutrófilos com a Leishmania braziliensis GFP (Green 

Fluorescence Protein) por 3 horas, o sobrenadante da cultura foi coletado (e filtrado com 

filtro de 0,22 μM) para tratar as células dendríticas por 18 horas a 37º, com 5% de CO2. Após 

esse período, a placa foi centrifugada para coleta de sobrenadante e obtenção das células 

dendríticas. As DCs foram avaliadas para sua expressão de marcadores de superficie, tais 

como DC-SIGN, HLA-DR, e CD80 (todos da BD Pharmingen) por citometria de fluxo. Os 

sobrenadantes das culturas foram avaliados para a produção de citocinas como IL-1b, IL-6, 

IL-8, IL-10, IL-12, e TNF-α por CBA. Para avaliação da taxa de infecção e carga parasitária 

das células dendríticas, essas células foram co-cultivadas com neutrófilos infectados com L. 

braziliensis (5 neutrófilos: 1 célula dendrítica) durante 18h ou infectada diretamente com L. 

braziliensis (10 parasitos: 1 célula) durante 24h. Após esse período, foi feito citocentrifugação 

e as lâminas foram coradas por Hematoxilina-Eosina. A contagem foi feita manualmente em 

microscópio óptico de campo claro, de 100 células por cada lâmina. 

 

6.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o programa Prism versão 5.0 

(GraphPad Software®). Os dados representam as medianas obtidas em cada condição. As 

comparações entre os grupos foram realizadas utilizando o teste ANOVA com pós-teste de 

Dunn para as análises com mais de 3 grupos e o teste de Mann-Witney (Teste t) para as outras 

comparações. Todos os experimentos foram realizados com pelo menos três repetições e valor 

de p<0.05 foi considerado estatisticamente significante.  
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6.12 COMITÊ DE ÉTICA 

 O trabalho foi realizado com bolsas de sangue obtidas do Hemocentro do Estado da 

Bahia (HEMOBA). Este projeto foi submetido ao comitê de ética do Centro de Pesquisas 

Gonçalo Moniz – FIOCRUZ/BA sendo aprovado sob a licença 100/2006, protocolo 201, sem 

prazo de vigência.  
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7 RESULTADOS 

 

7.1 ANÁLISE IN VITRO DA TAXA DE INFECÇÃO DE NEUTRÓFILOS HUMANOS 

POR Leishmania braziliensis ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO ENTRE A 

MICROSCOPIA ÓTICA (MO) E CITOMETRIA DE FLUXO (FACS) 

 

As células retiradas do sangue periférico dos doadores saudáveis foram plaqueadas e 

infectadas com L. braziliensis GFP durante 3h, segundo a metodologia anteriormente 

descrita. Após esse período de infecção, as lâminas foram preparadas por citocentrifugação e 

coradas com hematoxilina e eosina para avaliação da taxa de infecção desses neutrófilos. Esse 

método manual de quantificação dos parasitas é o mais comumente empregado para este tipo 

de avaliação, por isso é importante comparar com a taxa de infecção quantificada através da 

citometria de fluxo. De acordo aos resultados encontrados, não há diferença estatística entre 

os dois métodos de quantificação (Figura 1 A). A mediana da taxa de infecção dos neutrófilos 

contados através de lâminas preparadas por citocentrifugação é de aproximadamente 60% e a 

média da taxa de infecção por citometria de fluxo é 70% (Figura 1 A). A figura 1 B representa 

a imagem obtida da lâmina dos neutrófilos infectados preparada por citocentrifugação. A 

partir destes resultados utilizamos as Leishmanias GFP e a citometria de fluxo para 

mensuração da infecção dos neutrófilos. 
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Figura 2. Comparação entre as taxas de infecção in vitro de neutrófilos humanos com 

Leishmania braziliensis-GFP por microscopia ótica (MO) e citometria de fluxo (FACS).  

Neutrófilos isolados do sangue periférico de doadores saudáveis foram infectados durante 3 

horas com Leishmania braziliensis GFP na proporção de 5 parasitos para cada célula. A taxa 

de infecção foi avaliada em lâminas preparadas por citocentrifugação para microscopia ótica 

(MO) e em suspensão para citometria de fluxo (FACS) (A). A figura B representa a imagem 

de uma lâmina representativa por microscopia ótica. A seta azul indica um neutrófilo 

infectado e a seta escura indica um neutrófilo não infectado. 
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7.2 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE MARCADORES DE SUPERFÍCIE NOS 

NEUTRÓFILOS HUMANOS INFECTADOS COM Leishmania braziliensis-GFP 

 

Para avaliarmos a expressão de moléculas de superfície, os neutrófilos expostos à 

Leishmania braziliensis GFP (Green Fluorescence Protein) durante 3h foram marcados com 

os anticorpos CD16, CD62-L, CD18 e CD11b conjugados a fluorocromos. A CD62L é 

importante durante o rolamento dos neutrófilos, a CD16 está envolvida com vias de ativação e 

a Mac-1 (CD18 e CD11b) é importante na adesão dos neutrófilos à superfície endotelial. 

Inicialmente as células foram separadas por tamanho e granulosidade (Figura 2 A). Como os 

neutrófilos infectados apresentam alterações na sua morfologia e consequente deslocamento 

da população, o gate da população dos neutrófilos foi ajustado em cada condição avaliada. 

Em seguida, as comparações foram feitas entre populações de neutrófilos definidas de acordo 

com a expressão do GFP: neutrófilos não estimulados (PMN), neutrófilos cultivados na 

presença da L. braziliensis, mas não infectados (GFP-) e neutrófilos infectados (GFP+) 

(Figura 2 B). A infecção por L. braziliensis induziu redução significativa na expressão de 

CD62L tanto na população GFP+ quanto na GFP- (Figuras 2 C e D). Dados semelhantes 

foram observados quando avaliamos a expressão do CD16 (Figuras 2 E e F) quando 

comparadas aos neutrófilos sem estímulo. A expressão dos componentes da Mac-1, CD18 

(Figuras 2 G e H) e CD11b (Figuras 2 I e J) apresentou aumento significativo nas células 

GFP+ quando comparadas com as células GFP-. Estes achados indicam que a infecção por L. 

braziliensis induz um perfil fenotípico de ativação de neutrófilos humanos. 
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Figura 3. Neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis GFP apresentam 

um perfil fenotípico de ativação de acordo com a expressão de marcadores de superfície. 

Neutrófilos humanos isolados do sangue periférico de doadores saudáveis foram infectados 

com Leishmania braziliensis GFP (5 parasitos/1 neutrófilo) por 3 horas. A partir do gate da 

população de neutrófilos (A) as subpopulações de células GFP- (cultivadas em presença de L. 

braziliensis, mas não infectadas) e GFP+ (infectadas) (B) foram definidas. A expressão dos 

marcadores de superfície CD62L (C e D), CD16 (E e F), CD18 (G e H) e CD11b (I e J) foi 

avaliada entre estas diferentes populações por citometria de fluxo e comparadas com 

neutrófilos não estimulados (PMN). *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 pelo teste Kruskal-

Wallis com pós-teste de Dunns. 
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7.3 PRODUÇÃO DE ROS POR NEUTRÓFILOS HUMANOS APÓS INFECÇÃO POR 

Leishmania braziliensis 

 

Após a ativação, os neutrófilos geram espécies reativas de oxigênio (ROS) por um 

processo conhecido como explosão respiratória. A ativação da resposta oxidativa é uma 

importante atividade microbicida e pode contribuir para o controle de infecções causadas por 

patógenos intracelulares. Para avaliarmos se a L. braziliensis GFP induz a formação de 

espécies reativas de oxigênio nos neutrófilos, após 1 hora de infecção as células foram 

incubadas com a sonda fluorescente Dihydroethidium (DHE). Ao entrar nas células, a sonda 

DHE ao ser oxidada por ânions superóxidos emite fluorescência vermelha, que é detectada 

por citometria de fluxo. Foi observado um aumento significativo na produção de espécies 

reativas de oxigênio nas células GFP+ (infectadas) quando comparadas com as células GFP- 

(não infectadas e expostas à Leishmania) e células sem estímulo (PMN) (Figuras 3 A e B). 

Esses resultados apontam que a infecção por L. braziliensis induz a ativação de mecanismos 

que podem ser importantes para o controle dos parasitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis produzem 

espécies reativas de oxigênio (ROS). Neutrófilos humanos foram infectados com L. 

braziliensis e após uma hora de infecção foram incubados com a sonda Dihydroethidium 

(DHE), que entra nas células e ao ser oxidada por ânions superóxido, exibe fluorescência 

vermelha, detectada por citometria de fluxo. A figura 3 A é um histograma representativo da 

produção de ROS pelos neutrófilos humanos infectados e a figura 3 B representa a produção 

de ROS pelos doadores avaliados. Cada ponto representa um doador. ***p<0.001 pelo teste 

não paramétrico Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. 
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7.4 QUANTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE QUIMIOCINAS PELOS NEUTRÓFILOS 

HUMANOS INFECTADOS COM Leishmania braziliensis 

 

Para verificarmos se a infecção dos neutrófilos por L. braziliensis induz a produção de 

quimiocinas, após 3 horas de cultura, os sobrenadantes das culturas foram coletados e 

avaliados para a produção de citocinas pró-inflamatórias por CBA (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, 

IL-12 e TNF-) ou ELISA (CCL-3, CCL-4 e CCL-20). A IL-8 induz o recrutamento de 

neutrófilos e sua produção foi significativamente maior no sobrenadante das células 

infectadas quando comparado com o sobrenadante das células não infectadas (Figura 4 A). As 

demais citocinas não apresentaram valores detectáveis. A CCL-3 está relacionada ao 

recrutamento de células dendríticas e sua produção também aumentou no sobrenadante das 

células infectadas (Figura 4 B). Também avaliamos a produção das quimiocinas CCL-4 e 

CCL-20, mas não foram encontrados valores detectáveis (dados não mostrados). A CCL-4 

influencia no recrutamento de monócitos e a CCL-20, no recrutamento dos linfócitos. Estes 

achados indicam que neutrófilos humanos infectados com L. braziliensis são uma fonte 

importante de recrutamento celular e indução da infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Infecção de neutrófilos humanos com Leishmania braziliensis induz a produção 

de quimiocinas. Neutrófilos humanos isolados do sangue periférico de doadores saudáveis 

foram infectados com L. braziliensis na proporção de 5 parasitos para cada célula durante 3 

horas. Após esse tempo, os sobrenadantes das culturas foram coletados para quantificar por 

CBA a produção de IL-8 (A) e por ELISA a produção de CCL-3 (B). ***p<0.001 pelo teste t 

não-paramétrico Mann-Whitney. 
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7.5 AVALIAÇÃO DA DEGRANULAÇÃO E PRODUÇÃO DE MEDIADORES 

LIPÍDICOS DOS NEUTRÓFILOS HUMANOS INFECTADOS COM Leishmania 

braziliensis 

 

Com o objetivo de verificar se a infecção dos neutrófilos com a L. braziliensis induz a 

degranulação e produção de mediadores lipídicos, os sobrenadantes das culturas foram 

coletados após 3 horas de infecção e avaliados para a produção de metaloproteinase (MMP-9) 

(A), mieloperoxidase (MPO) (B), LTB4 (C) e PGE2. A quantidade de MMP-9 liberada no 

sobrenadante dos neutrófilos infectados com L. braziliensis foi significativamente maior 

quando comparados com o sobrenadante dos neutrófilos sem estímulo (A). Perfis semelhantes 

de resposta foram observados quando comparamos a atividade da enzima MPO (B) e a 

produção do LTB4 (C) entre neutrófilos não estimulados e os expostos à L. braziliensis. Os 

resultados obtidos indicam que a exposição à L. braziliensis induz sua ativação com 

consequente degranulação e secreção de LTB4, uma vez que não se detectou a produção de 

PGE2 (dados não mostrados). 
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Figura 6. Neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis degranulam e 

liberam mediadores lipídicos. Neutrófilos humanos obtidos do sangue periférico de 

doadores saudáveis foram infectados com L. braziliensis (5 parasitos para cada célula) por 3 

horas. Os sobrenadantes das culturas foram coletados e utilizados para quantificar a produção 

de MMP-9 por ELISA sanduíche (A) e LTB4 (C) por ELISA de competição. A 

mieloperoxidase (MPO) (B) foi avaliada por sua atividade para substrato específico. *p<0.05, 

***p<0.001 pelo teste t não paramétrico Mann-Whitney. 
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7.6 AVALIAÇÃO DA APOPTOSE E NECROSE EM NEUTRÓFILOS HUMANOS 

INFECTADOS COM Leishmania braziliensis 

 
Já foi demonstrado que parasitos como a L. major são capazes de modificar a apoptose 

espontânea dos neutrófilos, aumentando o seu tempo de vida (AGA et al, 2002). Para avaliar 

se a L. braziliensis induz a apoptose nos neutrófilos humanos, após as 3 horas de infecção, 

essas células foram incubadas com os marcadores Anexina-V-PE e 7AAD PARA análise por 

citometria de fluxo. Inicialmente as populações foram definidas por tamanho e granulosidade 

(A). Em seguida, a expressão de GFP foi utilizada para definir a infecção dos neutrófilos (B): 

GFP- (células cultivadas em presença do parasito, mas não infectadas) e GFP+ (células 

infectadas). Por fim, foi avaliado o percentual de expressão de Anexina+ e 7AAD+ nessas 

subpopulações- dot plot representativo (C). Como controle positivo da apoptose, as células 

foram expostas à luz UV durante 15 minutos e incubadas por 2 horas a 37º com 5% de CO2. 

Foi observada uma redução na taxa de neutrófilos apoptóticos na população GFP- quando 

comparado ao controle positivo (UV) (D). Essa redução não foi estatisticamente significante 

quando comparada às células GFP+ (D). Por outro lado, a marcação por 7AAD, que indica 

necrose, foi estatisticamente maior nas células GFP+ quando comparadas aos neutrófilos sem 

estímulo (PMN) e ao controle positivo UV (E). Avaliamos também a população duplo 

positiva (Anexina+ e 7AAD+), que indica necrose secundária e observamos um aumento 

significante na população GFP+ quando comparada à população GFP- (F). Assim, os dados 

sugerem que a L. braziliensis ativa o neutrófilo, induzindo rapidamente sua degranulação e 

morte por necrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           42 
 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7. Avaliação da apoptose e necrose em neutrófilos infectados com Leishmania 

braziliensis. Neutrófilos humanos foram infectados com L. braziliensis por 3 horas e a morte 

celular foi avaliada pela marcação de Anexina V e 7AAD por citometria de fluxo. Os 

resultados estão representados como percentual de células. As populações foram definidas por 

tamanho e granulosidade (A). Em seguida, a expressão de GFP foi utilizada para definir a 

infecção dos neutrófilos (B): GFP- (células cultivadas em presença do parasito, mas não 

infectadas) e GFP+ (células não infectadas). A expressão de Anexina+ e 7AAD+ nessas 

subpopulações foi definida com base no dot plot representativo (C). Expressão de  

Anexina+7AAD-  nos doadores testados (D). Expressão de Anexina-7AAD+ (E) e duplo 

positivo Anexina+7AAD+ (F). *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 pelo teste Kruskal-Wallis 

com pós-teste de Dunns. 

 

 

 

 

  

   

A 

B 

C 

D 

E 

F 



                                                                                                                                                                           43 
 

 
 

7.7 AVALIAÇÃO DA TAXA DE INFECÇÃO DAS CÉLULAS DENDRÍTICAS (DCS) CO-

CULTIVADAS COM NEUTRÓFILOS INFECTADOS COM leishmania braziliensis 

 
Células dendríticas isoladas a partir do sangue periférico de doadores saudáveis foram 

cultivadas durante 7 dias na presença de IL-4 e GM-CSF. No sétimo dia de cultura, as células 

dendríticas foram infectadas com L. braziliensis, na proporção de 10 parasitos para cada 

célula.  No mesmo dia, neutrófilos humanos foram separados e infectados com L.braziliensis 

durante 3 horas e, após a lavagem para retirar os parasitos não internalizados, essas células 

foram co-cultivadas com as células dendríticas não infectadas (5 neutrófilos:1 célula 

dendrítica), durante 18h. No dia seguinte, as células foram coletadas e lâminas foram 

preparadas por citocentrifugação para contagem da taxa de infecção. Assim, observou-se que 

a mediana da taxa de infecção das células dendríticas é aproximadamente 50% (Figura 7 A). 

Por outro lado, na presença dos neutrófilos infectados, a mediana da taxa de infecção das 

células dendríticas reduz para aproximadamente 20% (Figura 7 A). A quantidade de 

amastigotas nas células dendríticas também foi significativamente reduzida na presença dos 

neutrófilos infectados (Figura 7 B). Os neutrófilos infectados parecem ativar os mecanismos 

microbicidas das DCs, levando à redução da carga parasitária, bem como do número de 

parasitos intracelulares. 
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Figura 8. Redução da taxa de infecção das células dendríticas na presença dos 

neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis. Células dendríticas 

cultivadas durante 7 dias na presença de IL-4 e GM-CSF foram infectadas com Leishmania 

braziliensis (1 célula: 10 parasitos) por 24h ou cultivadas na presença de neutrófilos 

infectados com L.b por 18h (5 neutrófilos: 1 célula dendrítica). A taxa de infecção foi avaliada 

por lâminas preparadas por citocentrifugação (A) e (B). *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 pelo 

teste t não-paramétrico.  
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7.8 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DOS MARCADORES DE SUPERFÍCIE DAS 

CÉLULAS DENDRÍTICAS TRATADAS COM O SOBRENADANTE FILTRADO DOS 

NEUTRÓFILOS INFECTADOS OU NÃO 

 
Células dendríticas isoladas a partir do sangue periférico de doadores saudáveis foram 

cultivadas durante 7 dias na presença de IL-4 e GM-CSF. No sétimo dia de cultura das células 

dendríticas, neutrófilos humanos foram separados e infectados com L.braziliensis durante 3 

horas. Após as 3 horas de infecção dos neutrófilos, o sobrenadante foi coletado e filtrado para 

tratar as células dendríticas durante 18h. Após esse período, a expressão de marcadores de 

superfície nas células dendríticas tratadas com o sobrenadante filtrado dos neutrófilos foi 

avaliada por citometria de fluxo. Assim, observou-se uma redução significativa na expressão 

do DC-SIGN (Figura 8 A), HLA-DR (Figura 8 B) e CD80 (Figura 8 C) comparando a célula 

dendrítica sem estímulo (DC) e a célula dendrítica tratada com o sobrenadante do neutrófilo 

sem infecção (DC+PMN). Além disso, observou-se um aumento significativo na expressão do 

HLA-DR (Figura 8 B) e CD80 (Figura 8 C) comparando a célula dendrítica tratada com o 

neutrófilo em repouso (DC+PMN) e a célula dendrítica tratada com o sobrenadante do 

neutrófilo filtrado (DC+PMN-LbF) e não filtrado (DC+PMN-Lb). Em nenhuma das análises 

houve diferença estatística quando comparamos a expressão das moléculas nas células 

dendríticas tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos filtrado e não filtrado. Dados sugerem 

que o sobrenadante de neutrófilos infectados contenha produtos como enzimas neutrofílicas e 

eicosanoides que levam à restauração da expressão das moléculas analisadas. Por outro lado, a 

interação do sobrenadante dos neutrófilos não infectados com as DCs sugere que a apoptose 

dos neutrófilos poderia contribuir para a inibição da expressão das moléculas co-

estimulatórias observadas.  
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Figura 9. Expressão dos marcadores de superfície da células dendríticas tratadas com o 

sobrenadante dos neutrófilos humanos infectados com Leishmania braziliensis. Células 

dendríticas cultivadas durante 7 dias na presença de IL-4 e GM-CSF foram tratadas com o 

sobrenadante filtrado ou não dos neutrófilos infectados com L. braziliensis (1 célula: 5 

parasitos). A expressão de DC-SIGN (A), HLA-DR (B) e CD80 (C) foi avaliada por 

citometria de fluxo no oitavo dia de cultura. *p<0.05; **p<0.01 pelo teste t não paramétrico 

Mann-Whitney, comparando os pares DC e DC+PMN; DC+PMN e DC+PMN-Lb; DC+PMN 

e DC+PMN-LbF; DC+PMN-Lb e DC+PMN-LbF. 
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7.9 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CITOCINAS E QUIMIOCINAS DAS CÉLULAS 

DENDRÍTICAS TRATADAS COM O SOBRENADANTE DOS NEUTRÓFILOS 

INFECTADOS 

 
Células dendríticas isoladas a partir do sangue periférico de doadores saudáveis foram 

cultivadas durante 7 dias na presença de IL-4 e GM-CSF. No sétimo dia de cultura das células 

dendríticas, neutrófilos humanos foram separados e infectados com L.braziliensis durante 3 

horas. Após as 3 horas de infecção dos neutrófilos, o sobrenadante foi coletado para tratar as 

células dendríticas durante 18h. Após esse período, os sobrenadantes das co-culturas foram 

avaliados para a produção de citocinas como IL1-, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 e TNF- por 

CBA. Observou-se um aumento significativo na produção de IL-8 comparando a célula 

dendrítica tratada com o sobrenadante do neutrófilo sem infecção (Figura 9 A). Os níveis de 

TNF- (Figura 9 B) e IL-12 (Figura 9 C) não apresentaram diferença estatística entre as 

condições avaliadas, porém, a mediana desses valores parece aumentar quando as células 

dendríticas são tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos infectados, mantendo o mesmo 

perfil de resposta dos resultados anteriores. Os dados sugerem que as DCs se ativam na 

presença do sobrenadante dos neutrófilos infectados, reiterando os dados anteriores. Novos 

experimentos, porém, são necessários para confirmarmos esse achado. 
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Figura 10. Produção de citocinas no sobrenadante das células dendríticas tratadas com o 

sobrenadante dos neutrófilos humanos. Células dendríticas cultivadas durante 7 dias na 

presença de IL-4 e GM-CSF tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos infectados com L. 

braziliensis (1 célula: 5 parasitos) durante 18h. Após esse período, o sobrenadante da cultura 

foi coletado e a produção de IL-8 (A), TNF-α (B) e IL-12 (C) foi avaliada por CBA 

(Cytometric Bead Array). *p<0.01, pelo teste Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunns. 
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8 DISCUSSÃO 

 

Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes no sangue, com concentrações que 

variam de 3 a 5x10
6
/ml de sangue e podem aumentar o seu número em casos de infecção 

(EDWARD ET AL., 1994).  

No nosso estudo, inicialmente buscamos avaliar a interação de neutrófilos humanos e 

Leishmania braziliensis em experimentos in vitro. Observamos uma alta taxa de infecção 

destas células pela L. braziliensis. A infecção de neutrófilos por L. amazonensis, entretanto, 

resultou em porcentagens menores de infecção (entre 40 e 50%) (TAVARES et al., 2014). 

Esses dados sugerem que a internalização de diferentes espécies de Leishmania pelos 

neutrófilos ocorre de forma distinta, provavelmente por estruturas diferentes presentes na 

membrana, como LPG (SOARES et al., 2002). 

Os neutrófilos que migraram da circulação para os tecidos apresentam um perfil 

fenotípico ativado, que pode ser identificado através da expressão de moléculas de superfície 

(AMULIC et al., 2012), tais como as integrinas CD11b/CD18, que são importantes no 

processo de adesão celular (LAU et al., 2005). Já foi demonstrado que o estímulo com LPS 

induz alterações na expressão de CD62L e CD16 (PILLAY et al., 2012). Dados na literatura 

indicam uma redução na expressão da CD62-L quando os neutrófilos estão ativados 

(BEZERRA et al., 2011). No nosso estudo, observamos que a L. braziliensis induz a ativação 

dos neutrófilos humanos, com consequente redução da expressão de CD62L e de CD16 nas 

populações cultivadas na presença de L. braziliensis, mas não infectadas (GFP-) e infectadas 

(GFP+). Este efeito de ativação de células não infectadas já foi demonstrado em células 

dendríticas de camundongos (CARVALHO; PEARCE; SCOTT, 2008) e em neutrófilos 

humanos (TAVARES et al., 2014). Observamos também aumento da expressão de MAC-1 

(composta pelas moléculas CD18 e CD11b) nessas mesmas células. Resultados semelhantes 

foram encontrados em neutrófilos humanos infectados com L.amazonensis, sugerindo que a 

infecção por espécies Leishmanias do Novo Mundo induzem ativação dos neutrófilos 

(TAVARES et al., 2014).  

Durante a ativação dos neutrófilos, os mecanismos microbicidas são induzidos. Dentre 

eles, está a produção de ROS, que é produzido em resposta à infecção por microorganismos 

(PHAM, 2006). Nesse estudo, avaliamos a ativação dos neutrófilos também pela produção de 

espécies reativas de oxigênio e observamos aumento da produção na população GFP+, que 

corresponde aos neutrófilos infectados, sugerindo que a L.braziliensis induz explosão 

respiratória nessas células.  
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Os neutrófilos recrutados para os locais de infecção podem influenciar no 

recrutamento de outras células através da secreção de quimiocinas. Assim, observamos que a 

infecção de neutrófilos por L. braziliensis induziu a produção de IL-8 por essas células. Van 

Zandbergen (2002) e colaboradores também observaram in vitro a produção de IL-8 por 

neutrófilos humanos infectados com L. major, o que favorece o recrutamento de outros 

neutrófilos. Observamos também aumento na secreção de CCL-3, uma quimiocina importante 

no recrutamento das células dendríticas, não observamos, porém, produção de CCL-4, 

responsável pelo recrutamento de monócitos e CCL-20, quimiocina capaz de atrair linfócitos 

quando comparamos os neutrófilos sem estímulo e os infectados com L.braziliensis. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Charmoy e colaboradores com neutrófilos de 

camundongos infectados por L. major (CHARMOY et al., 2010b). Nosso grupo demonstrou 

que neutrófilos humanos infectados por L. amazonensis secretam CCL-3 e CCL-4 (TESE 

NATÁLIA TAVARES, 2013), sugerindo que diferentes espécies de Leishmania induzem 

respostas distintas que se refletem na resposta inflamatória observada em modelos 

experimentais e nos pacientes infectados por L. braziliensis e L. amazonensis (MACEDO et 

al., 2012).   

Quando os neutrófilos fagocitam um patógeno, ocorre fusão do fagossomo com os 

grânulos do citoplasma(FAURSCHOU; BORREGAARD, 2003). Esses grânulos contêm 

proteínas, enzimas e peptídeos antimicrobianos (MAYER-SCHOLL; AVERHOFF; 

ZYCHLINSKY, 2004). O aumento da atividade da MPO é um dos principais mecanismos de 

defesa do hospedeiro contra diferentes patógenos (LAU et al., 2005). Estudos in vitro e in 

vivo em modelos experimentais mostraram que a infecção por Trypanosoma cruzi provoca um 

aumento na atividade da MPO nos neutrófilos (DHIMAN et al., 2009). A atividade da MPO 

também é importante por controlar infecções com Klebsiella pneumoniae (HIRCHE et al., 

2005). No nosso estudo também observamos aumento da atividade da mieloperoxidase 

quando comparamos os neutrófilos sem estímulo e os neutrófilos infectados com L. 

braziliensis. Nos grânulos primários também avaliamos a atividade da MMP-9 e observamos 

aumento na sua concentração após a infecção por L. braziliensis. A liberação da MMP-9 a 

partir dos grânulos ocorre em menos de 1 hora após a estimulação dos neutrófilos por fatores 

quimiotáticos como IL-8 (OPDENAKKER et al., 2001). Estes dados sugerem que a infecção 

dos neutrófilos por L. braziliensis levam à ativação e consequente degranulação dessas 

células, com liberação das enzimas neutrofílicas.  



                                                                                                                                                                           51 
 

 
 

Além da degranulação, avaliamos também a produção de mediadores lipídicos nos 

neutrófilos infectados. Já foi demonstrado que o LTB4 produzido por neutrófilos ativados in 

vitro pode induzir a degranulação e consequentemente controlar infecções bacterianas e virais 

(FLAMAND; TREMBLAY; BORGEAT, 2007). Em infecções causadas por L. amazonensis, 

o LTB4 secretado pelos neutrófilos humanos (TAVARES et al., 2014) ou pelos macrófagos 

murinos (SEREZANI et al., 2006) aumenta a capacidade leishmanicida dessas células por 

induzir a degranulação e produção de óxido nítrico. Morato e colaboradores (2014) 

demonstraram que o LTB4 produzido pelos macrófagos humanos infectados com L. 

braziliensis controla a carga parasitária através da produção de espécies reativas de oxigênio. 

A liberação de LTB4 pelos neutrófilos humanos infectados com L. braziliensis mais uma vez 

confirma o estado de ativação inflamatória dessas células. Avaliamos também a produção de 

PGE2, porém, os resultados encontrados mostraram-se abaixo dos níveis detectáveis. A 

prostaglandina E2 é produzida por diferentes tipos celulares e conhecida por exercer efeitos 

anti-inflamatórios (revisto em ARAÚJO-SANTOS et al., 2010). 

Os neutrófilos têm um curto ciclo de vida e são constitutivamente programados para 

morte celular por apoptose (SAVILL; FADOK, 2000). Segundo Savill e colaboradores 

(2002), a remoção dessas células apoptóticas pelas células dendríticas ou pelos macrófagos 

pode suprimir a inflamação. No nosso estudo avaliamos o percentual de neutrófilos 

apoptóticos e necróticos após a infecção com Leishmania braziliensis. Observamos que houve 

uma redução no percentual de células apoptóticas e aumento no percentual de células 

necróticas. Estes resultados diferem daqueles encontrados por Van Zandbergen e 

colaboradores (2002) que demonstraram que a L. major retarda a apoptose dos neutrófilos 

humanos, permitindo o recrutamento dos monócitos e, então, internalização dos parasitos 

pelos macrófagos de forma silenciosa. Por outro lado, Afonso e colaboradores (2008) 

demonstraram que a interação dos macrófagos humanos infectados com L.amazonensis e 

neutrófilos apoptóticos aumentou a carga parasitária nos macrófagos, por um mecanismo 

dependente de PGE2 e TGF-. A interação, entretanto, entre os neutrófilos necróticos com os 

macrófagos infectados com L. amazonensis levou à redução da carga parasitária. Esse 

mecanismo foi dependente da secreção de TNF- e NE, e mediado pela produção de espécies 

reativas de oxigênio (AFONSO et al., 2008).  

As células dendríticas representam um importante elo entre as respostas imune inata e 

adaptativa. Elas são recrutadas em resposta às quimiocinas secretadas pelos neutrófilos e a 

interação entre essas células é fundamental para o direcionamento da resposta imune 
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adaptativa (VAN GISBERGEN et al., 2005). A CCL-3 produzida pelos neutrófilos 

desempenha esse papel de recrutar as células dendríticas e é secretada frente à infecção por 

patógenos como L. braziliensis, como observado no nosso trabalho, e L. major (CHARMOY 

et al., 2010b).  

Inicialmente comparamos a taxa de infecção das células dendríticas diretamente 

infectadas com L. braziliensis com as não infectadas, co-cultivadas com neutrófilos 

infectados. Observamos uma redução na taxa de infecção das células dendríticas na presença 

dos neutrófilos infectados, possivelmente porque esses neutrófilos estão necróticos e, assim, 

ativando as células dendríticas. Afonso e colaboradores publicaram dados com perfis 

semelhantes, demonstrando a ativação dos macrófagos humanos em contato com neutrófilos 

necróticos, com consequente redução da carga parasitária nos macrófagos (AFONSO et al., 

2008). Outros trabalhos já foram publicados demonstrando a capacidade da Leishmania 

braziliensis em infectar diretamente as células dendríticas com taxas de infecção semelhantes 

às encontradas no nosso trabalho (CARVALHO et al., 2012; CARVALHO; PEARCE; 

SCOTT, 2008; VARGAS-INCHAUSTEGUI; XIN; SOONG, 2008) 

Células apresentadoras de antígeno, tais como células dendríticas e macrófagos 

interagem com a Leishmania e podem atuar como células mediadoras da resistência ou 

susceptibilidade à doença (revisto em LIU; UZONNA; BENGOECHEA, 2012). Uma vez 

ativadas, essas células produzem citocinas que influenciam no seu papel efetor (GIACOMINI 

et al., 2001), porém os neutrófilos podem participar deste processo, pois também são fontes 

das citocinas e quimiocinas que devem influenciar os diferentes tipos de resposta. Já foi 

demonstrado que o sobrenadante de neutrófilos infectados com T. gondii induz a secreção de 

TNF- e IL-12 pelas DCs, além de modular a expressão do CD86 e CD40 (BENNOUNA et 

al., 2003). Por sabermos que no sobrenadante dos neutrófilos infectados com L. braziliensis 

há diversos produtos secretados por essas células, avaliamos se esse sobrenadante é capaz de 

modular a expressão de moléculas de superfície nas células dendríticas, tais como HLA-DR, 

CD80 e DC-SIGN. Observamos uma redução significativa da expressão dessas três moléculas 

nas células dendríticas tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos não infectados, em relação 

às células dendríticas sem estímulo. Podemos especular que neutrófilos apoptóticos 

interagiram com as DCs, diminuindo seu estado de ativação basal. De fato, estudo prévio já 

relatou que células dendríticas que capturaram neutrófilos apoptóticos infectados com L.major 

apresentaram atraso na sua ativação e consequentemente na ativação dos linfócitos, atrasando 

o início da resposta imune adaptativa (RIBEIRO-GOMES; SACKS, 2012). Entretanto, a 
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adição dos sobrenadantes dos neutrófilos infectados restaurou a expressão destas moléculas 

nas DCs, provavelmente pela presença dos produtos resultantes da degranulação e necrose 

destas células infectadas. 

A influência dos neutrófilos na função das células dendríticas tem sido amplamente 

investigada. Neutrófilos ativados podem promover a migração de células dendríticas e 

modular sua maturação através da interação célula-célula ou através da secreção de 

mediadores (SCHUSTER; HURRELL; TACCHINI-COTTIER, 2013). As NETs (do inglês 

Neutrophils Extracelular Traps) podem ter um papel importante nesse contexto, já que são 

liberadas pelos neutrófilos ativados e já foi demonstrado in vitro que elas influenciam 

negativamente na maturação das células dendríticas, com consequente redução da proliferação 

dos linfócitos T CD4+ (BARRIENTOS et al., 2014). Já foi demonstrado que diversos 

parasitos do gênero Leishmania, tais como L. amazonensis, L. major, L. chagasi e L. 

donovani induzem a formação de NET (BRANZK; PAPAYANNOPOULOS, 2013). No 

nosso trabalho com L. braziliensis ainda não avaliamos a produção de NET nos neutrófilos 

infectados, porém, filtramos o sobrenadante desses neutrófilos como uma maneira de eliminar 

a NET e comparamos a expressão de moléculas de superfície das células dendríticas tratadas 

com o sobrenadante filtrado ou não dos neutrófilos infectados com L. braziliensis. Se a L. 

braziliensis induzisse a formação de NET nos neutrófilos humanos que avaliamos, essas redes 

de fibrinas presentes no sobrenadante ficariam presas no filtro e, ao tratarmos as células 

dendríticas, possivelmente observaríamos diferença na expressão das moléculas de superfície 

avaliadas (BARRIENTOS et al., 2014). Assim, avaliamos a expressão do DC-SIGN, CD80 e 

HLA-DR em DCs tratadas com os sobrenadantes dos neutrófilos infectados e filtrados. Em 

nenhum dos casos houve diferença quando comparamos as células tratadas com o 

sobrenadante filtrado e não filtrado, sugerindo que o neutrófilo infectado com esta espécie de  

L. braziliensis não produz NETs. 

Células dendríticas co-cultivadas com Leishmania braziliensis produzem IL-12 e 

TNF-a (OLIVEIRA; BRODSKYN; SAMMONS-JACKSON, 2012). Diante disso, avaliamos 

a produção de IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 e TNF- no sobrenadante da cultura das células 

dendríticas tratadas com o sobrenadante de neutrófilos infectados ou não. Observamos um 

aumento significativo da produção de IL-8 na cultura das células dendríticas tratadas com o 

sobrenadante dos neutrófilos infectados, comparando com as células dendríticas tratadas com 

o neutrófilo sem infecção. Além disso, a mediana do TNF- e IL-12 parece aumentar na 

cultura das células dendríticas tratadas com o sobrenadante dos neutrófilos infectados. Estes 
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achados evidenciam a modulação da ativação das células dendríticas pelos produtos 

secretados dos neutrófilos infectados. Futuramente, aumentaremos o número de amostras 

nesse ensaio para confirmarmos ou não esse aumento. Diversos estudos já foram publicados 

evidenciando a importância da IL-12, que é principalmente secretada pelas células dendríticas 

e induzem a secreção de IFN- pelas células T CD4+ (LIU; UZONNA; BENGOECHEA, 

2012). Células dendríticas humanas infectadas com L. major (FAVILA et al, 2014) e murinas 

infectadas com L. amazonensis (QI; POPOV; SOONG, 2001) em conjunto com o CD40L 

produzem IL-12, porém, L. tropica não induz a produção dessa citocina em células 

dendríticas murinas (MCDOWELL et al., 2002). Sugere-se assim, que a produção de IL-12 

requer dois sinais: um de origem microbiana e um do hospedeiro.  

Novos experimentos são necessários para concluirmos algumas questões como a 

produção de citocinas e expressão de algumas moléculas, visto que as diferenças não 

significativas podem ser devido ao número de amostras obtidas para realizarmos esse 

trabalho.  
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9 CONCLUSÕES 

 
Os resultados apresentados neste trabalho indicam que a Leishmania braziliensis infecta e 

ativa os neutrófilos humanos. Essa ativação leva a produção de espécies reativas de oxigênio, 

leucotrieno e degranulação, além da secreção de quimiocinas tais como IL-8 e CCL-3. Além 

disso, a L. braziliensis induziu necrose dos neutrófilos em cultura. A presença dos neutrófilos 

infectados induziu uma redução da taxa de infecção das DCs e os sobrenadantes das culturas 

dos neutrófilos infectados também parecem modular a ativação das células dendríticas, 

evidenciado pelo aumento da expressão do HLA-DR, DC-SIGN e CD80. A ativação dessas 

células parecem levar à produção de citocinas pró-inflamatórias tais como IL-12 e TNF-a, que 

são importantes para a resposta imune e controle do parasito, porém, esses últimos dados não 

apresentam diferenças estatísticas, possivelmente pelo reduzido número de amostras 

analisadas.  
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