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RESUMO 

 

FRANÇA-COSTA, JAQUELINE. ASPECTOS IMUNOPATOGÊNICOS DA 

LEISHMANIOSE CUTÂNEA DIFUSA: FATORES DA LEISHMANIA E DO 

HOSPEDEIRO. Tese de Doutorado. Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, Salvador, 

Bahia, 2013. 

A progressão crônica da LCD é atribuída à falta da imunidade mediada por células 

específica para antígeno de Leishmania e predominância de uma resposta do tipo Th2. 

Neste sentido, tanto fatores do parasita  quanto do hospedeiro podem atuar na 

desativação da resposta imune favorecendo a replicação da Leishmania. Inicialmente 

avaliamos o papel da exposição de fosfatidilserina na infecção de macrófagos murinos 

com Leishmania amazonensis isolados de pacientes com LCD. Para isso, macrófagos 

peritoneais de camundongos F1(BALB/c x C57BL/6) foram infectados com os 

diferentes isolados obtidos de pacientes com LCD e LCL. Os isolados obtidos de 

pacientes com LCD apresentaram maior expressão de PS do que os isolados de 

pacientes com LCL após 24 horas de infecção. Em seguida, avaliamos a infectividade 

dos diferentes isolados. As amastigotas de pacientes com LCD apresentaram maior 

porcentagem de macrófagos infectados e índice de infecção, quando comparados com 

amastigotas de pacientes com LCL. Quanto ao mecanismo, o grupo infectado com os 

isolados de pacientes com LCD apresentou um aumento na relação TGF-β/TNF-α e IL-

10/TNF-α em relação ao grupo LCL. A análise de correlação revelou que a 

porcentagem de macrófagos infectados, o índice de infecção, os índices de TGF-β/TNF-

α e IL-10/TNF-α, bem como o tamanho dos vacúolos estão diretamente associados a 

maior exposição de PS. Além disso, o número de lesões e o tempo de doença dos 

pacientes com LCD também estão associados á exposição de PS. O reconhecimento de 

PS tem como consequência a produção de TGF, IL-10, IL-4 e PGE2, que ativam a via 

da enzima arginase e consequentemente a produção de poliaminas. Por isso buscamos 

investigar a participação de tais mediadores em pacientes com LCD. Os níveis da 

arginase I, ODC e TGF-β no plasma de pacientes com LCD estava elevados quando 

comparado com os pacientes com LCL ou o controle saudável da área endêmica. Por 

outro lado, os níveis de TNF-α, IL-12, MCP-1 e CXCL-10 estavam reduzidos no 

plasma de pacientes com LCD comparado aos pacientes com LCL. Os níveis de 

arginase apresentaram correlação positiva com ODC, TGF-β e PGE e correlação 

negativa com TNF-α, IL-12, MCP-1 e CXCL-10. A produção da arginase e ODC 

também foi avaliada nas lesões dos pacientes através de imunohistoquímica. As lesões 

dos pacientes com LCD apresentaram uma marcação mais intensa e difusa do que as de 

LCL. Além disso, a expressão da cicloxigenase 2 também estava aumentada nas lesões 

de LCD. A expressão do mRNA das enzimas fosfolipase A2, COX-2, prostaglandina 

sintase, espermina  e espermidina sintase apresentaram uma relação positiva com a 

enzima arginase, indicando que esta interfere diretamente no metabolismo dos 

mediadores lipídicos e na via de síntese das poliaminas. A inibição das enzimas 

arginase e ODC com nor-NOHA e DFMO, respectivamente, reduziu a carga parasitária 

de macrófagos humanos infectados com L. amazonensis após 72 h de infecção. Além 

disso, os inibidores reduziram a produção de TGF e PGE2 no sobrenadante das culturas. 

Em conjunto, nossos dados sugerem que a liberação local e sistêmica de prostaglandinas 
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e poliaminas associadas à via da arginase em pacientes com LCD deve estar associada 

com a inabilidade em montar uma resposta imune eficiente contra a infecção por 

Leishmania proporcionando um ambiente favorável para a replicação do parasita e 

disseminação da doença. Nossos resultados mostram também que este ambiente 

imunossuprimido pode ser induzido pela exposição de PS na superfície de L. 

amazonensis deflagrando uma resposta anti-inflamatória nos pacientes com LCD.   

 

Palavras-Chave: Leishmaniose cutânea difusa, Leishmania amazonensis, 

Fosfatidilserina; Prostaglandina E2; Arginase, Poliaminas, macrófagos. 

ABSTRACT 

FRANÇA-COSTA, JAQUELINE. IMMUNOPATHOGENICS ASPECTS OF 

DIFFUSE CUTANEOUS LEISHMANIASIS: LEISHMANIA AND HOST FACTORS. 

PhD Thesis – Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, Salvador, Bahia, 2013. 

 

The chronic progression of DCL is attributed to the lack of specific cell-mediated 

immunity to Leishmania antigen and predominance of a Th2-type response. In this sense, 

both factors of the parasite and the host can act in the deactivation of immune response, 

favoring parasite replication. Initially we evaluate the role of phosphatidylserine exposure 

in murine macrophages infected with L. amazonensis isolated from patients with DCL. 

First, peritoneal macrophages of mice F1 (BALB/c x C57BL/6) were infected with 

different isolates from patients with DCL and LCL. The DCL isolates showed higher PS 

expression than the LCL isolates after 24 hours of infection.. The DCL-amastigotes 

patients showed a higher percentage of infected macrophages and the infectivity index 

when compared with patients with LCL- amastigotes. Regarding the mechanism, the 

group infected with isolates from patients with LCD showed an increase in TGF/TNF and 

IL-10/TNF when compared with LCL group. Correlation analysis revealed that the 

percentage of infected macrophages, the infectivity index, the rate of TGF/TNF and IL-

10/TNF as well as the size of the vacuoles are directly associated with higher PS 

exposure. Moreover, the number of lesions and disease duration of DCL  patients are also 

associated with  PS exposure. Recognition of PS results in the production of TGF, IL-10, 

IL-4 and PGE2, molecules with anti-inflammatory role that activate the enzyme arginase 

and consequently the polyamines production. Therefore, we investigated the involvement 

of these mediators in patients with DCL. The plasma of DCL patients showed high levels 

of arginase, ODC and TGF compared to the LCL patients or healthy control from 

endemic area. On the other hand, the levels of TNF, IL-12, MCP-1 and CXCL-10 were 

reduced in the DCL patients plasma compared to patients with LCL. Arginase levels were 

positively correlated with ODC, TGF and PGE and negatively correlated with TNF, IL-

12, MCP-1 and CXCL-10. The production of arginase and ODC was also evaluated in the 

lesions of patients by immunohistochemistry. The DCL lesions showed a more intense 

and diffuse staining than LCL lesions. Furthermore, the expression of cyclooxygenase-2 

was also increased in lesions of DCL. The mRNA expression of the enzymes 

phospholipase A2, COX-2, prostaglandin synthase, spermine synthase and spermidine 

synthase showed a positive relationship with the arginase enzyme, indicating that it 

directly interferes with the metabolism of lipid mediators and in synthesis of polyamines. 

The inhibition of the enzyme arginase and ODC with nor-NOHA and DFMO, 

respectively, reduced the parasite load of L. amazonensis human infected macrophages 72 

h after infection. Moreover, NOHA and DFMO reduced TGF and PGE2 production in the 

supernatant of cultures. Together, local and systemic release of prostaglandins, arginase 

and polyamines pathways in DCL should be associated with the inability of these patients 
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to mount effective immune response against infection by Leishmania providing a 

favorable environment for replication and spread of the parasite disease. Our results also 

show that this immunosuppressed environment can be induced by PS exposure on the L. 

amazonensis surface triggering anti-inflammatory response in DCL patients. 

 

Key Words: Diffuse Cutaneous Leishmaniasis, Leishmania amazonensis, 

Phosphatidylserine, Prostaglandin E2, Arginase, Polyamines, Macrophages. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Características Gerais e Ciclo da Leishmania 

 

 

Os protozoários do gênero Leishmania são parasitas flagelados pertencentes à 

ordem Kinetoplastidae e a família Trypanosomatidae. Estes protozoários caracterizam-

se pela presença de uma estrutura denominada cinetoplasto, formada de minicírculos e 

maxicírculos de ácido desoxirribonucléico (DNA) altamente compactado dentro da 

mitocôndria única da célula (STUART, 1983).  

Existem aproximadamente 21 espécies de Leishmanias agrupadas em dois 

grandes subgêneros: Leishmania e Viannia (LAINSON; SHAW; SILVEIRA, 1987; 

YURCHENKO; KOLESNIKOV; LUKES, 2000). As espécies também podem ser 

classificadas de acordo com a distribuição geográfica das áreas endêmicas como 

espécies do Velho Mundo (Europa e Ásia) e do Novo Mundo (Américas). Com relação 

aos vetores, o gênero Lutzomyia está associado à transmissão de espécies de Leishmania 

do Novo Mundo (GIL et al., 2003), enquanto que o gênero Phlebotomos, transmite 

espécies do Velho Mundo (LAINSON; RYAN; SHAW, 1987). 



83 

 

 

Durante o seu ciclo de vida, o parasita apresenta duas formas evolutivas: 

promastigotas, presentes em insetos vetores e amastigotas intracelulares, encontradas 

em hospedeiros vertebrados (Figura 1). As formas promastigotas são transmitidas por 

fêmeas de insetos hematófagos da subfamília Phlebotominae (Díptera, Psychodidae), 

denominados genericamente de flebótomos. A infecção do inseto ocorre no momento da 

alimentação, quando ele suga o sangue contendo amastigotas ou macrófagos infectados. 

No trato digestivo do vetor, ocorre rompimento da membrana dos macrófagos e as 

amastigotas liberadas diferenciam-se na forma promastigota. Estas formas são afiladas, 

apresentam flagelo externalizados e são capazes de se multiplicar no intestino do vetor.  
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                        Figura 1. Ciclo de vida do parasita. (Modificado de Chappuis et al., 2007). 

 

Após a digestão do sangue, as promastigotas migram para a região anterior do 

inseto e sofrem um processo de diferenciação, denominado metaciclogênese (SACKS; 

PERKINS, 1984). Durante a metaciclogênese, as promastigotas apresentam redução de 

tamanho do corpo celular, tornam-se extremamente móveis e altamente infectivas, 

passando a ser denominadas de metacíclicas. As formas metacíclicas colonizam a 

glândula salivar do inseto e são transferidas ao hospedeiro vertebrado no momento da 

picada, durante um novo repasto sanguíneo. No local da picada, as formas metacíclicas 

são fagocitadas por células do sistema fagocítico mononuclear presentes na derme. No 

interior dos fagossomas, as formas promastigotas se diferenciam em amastigotas, 

células arredondadas e com flagelo contido na bolsa flagelar. Este período de 

diferenciação pode levar de 2 a 5 dias (COURRET et al., 2002). Os fagossomas que 

contêm o parasita fundem-se com vesículas endocíticas e com lisossomas. As 

amastigotas são resistentes às enzimas e ao pH ácido do fagolisossoma, conseguindo se 

multiplicar no interior de vacúolos parasitóforos. Após diversas multiplicações, os 

macrófagos ficam superinfectados e rompem-se, liberando as amastigotas que são 

rapidamente fagocitadas por novos macrófagos, estabelecendo e disseminando a 

infecção (ALEXANDER; RUSSELL, 1992).   

Embora os macrófagos sejam as células hospedeiras definitivas, neutrófilos 

também tem merecido destaque no ciclo biológico da Leishmania. Estas células são as 

primeiras a serem recrutadas para o local da picada, fagocitando os parasitas (PETERS 

et al., 2008). Como os neutrófilos tem um ciclo de vida curto, entram em apoptose em 
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torno de 2-4 dias e são fagocitados por macrógafos (SAVILL; HASLETT, 1995) 1995). 

Assim os neutrófilos podem fornecer um abrigo seguro transitório para a Leishmania, 

antes da sua entrada em macrófagos, onde eles vão replicar. De fato, tem sido descrito 

que a Leishmania entra no macrófago através de um mecanismo conhecido como 

“Cavalo de Tróia”, onde neutrófilos apoptóticos infectados são fagocitados por 

macrófagos (LASKAY; VAN ZANDBERGEN; SOLBACH, 2008). Em um segundo 

mecanismo de evasão, conhecido como “Coelho de Tróia”, a Leishmania usa o 

neutrófilo como abrigo transitório, escapando do neutrófilo morto para infectar os 

macrófagos (RITTER; FRISCHKNECHT; VAN ZANDBERGEN, 2009).   

                

 

1.2 Dados epidemiológicos e clínicos da Leishmaniose Tegumentar Americana 

 
 

A leishmaniose é um problema grave de saúde pública, sendo incluída entre as seis 

mais importantes endemia do mundo. Estimativas da própria OMS (Organização 

Mundial de Saúde) indicam que além dos 12 milhões de indivíduos infectados em mais 

de 80 países, existem ainda cerca de 350 milhões de pessoas expostas ao risco de 

contrair a doença (DESJEUX, 2004).   

No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) apresenta ampla 

distribuição com registro de casos em todas as regiões brasileiras. No período de 1988 a 

2007, a LTA apresentou média anual de 27.736 casos autóctones registrados e 

coeficiente de detecção médio de 17,3 casos por 100.000 habitantes (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). Dados recentes mostram que o número de casos de LTA no Brasil foi 

de 21.147 e a taxa de mortalidade foi de 231 casos em 2010 (ALVAR et al., 2012). 

A LTA apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas (BARRAL-NETTO 

et al., 1986). No centro do espectro clínico-imunológico, a Leishmaniose Cutânea 
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Localizada (LCL) é a forma mais freqüente e pode ser causada por L. braziliensis, L. 

amazonensis e L. guyanesnsis. Esta forma caracteriza-se por uma ou mais lesões 

cutâneas ulceradas, mantidas por uma eficiente resposta de células T, que geralmente 

favorece uma boa reação à terapia antimonial tradicional e tendem à cicatrização. Os 

cortes histológicos revelam uma reação inflamatória tecidual do tipo crônico 

granulomatoso com ausência ou escassez de parasitas. No pólo hiperérgico, a 

Leishmaniose Cutânea Mucosa (LCM), caracteriza-se por escassez de parasitos na lesão 

e reação imune exacerbada com intensa destruição tecidual. Estima-se que 3% dos casos 

de LCL causados por L. braziliensis desenvolvam lesão cutânea mucosa 

(BOAVENTURA et al., 2009). E por último, o pólo anérgico conhecido como 

Leishmaniose Cutânea Difusa (LCD), com presença de inúmeros macrófagos 

vacuolizados intensamente parasitados (CONVIT; PINARDI; RONDON, 1972). As 

principais espécies, suas associações com a doença em humanos e as manifestações 

clínicas apresentam-se demonstradas na figura 2. 
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Figura 2. Principais espécies de Leishmania e aspectos imunológicos observados na LTA.  Ac: Anticorpos; 

IFN-γ: Interferon gama; IL-10: Interleucina 10; - ausência; + Presença ; + leve; ++moderada; +++ intensa; ++++ 

muito intensa. (Fonte: Manual de Vigilância Tegumentar Americana, Ministério da Saúde, 2009). 

 

 

 Dentro da LTA, as formas clínicas de LCM e LCD são afecções dermatológicas 

que merecem mais atenção devido à sua capacidade de produzir deformidades, podendo 

comprometer o estado psicológico, com reflexos no campo social e econômico do 

individuo afetado por essas doenças. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

 

 

1.3  Leishmaniose cutânea difusa 

 

No Brasil, a LCD é causada pela L. (L.) amazonensis, sendo a maioria dos casos 

relatados no Maranhão (40%), Pará (20%), Bahia (12,5%), Mato Grosso (10%) e em 

menor intensidade em estados do Norte do país (Figura 3) (COSTA et al., 2005). 
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Figura 3. Distribuição geográfica da Leishmaniose Cutânea Difusa no Brasil 

 Fonte: Costa et al.,    2005. 

 

 A LCD é uma forma clínica rara, porém grave, caracterizando-se por maciço 

comprometimento dérmico, de natureza crônica, com recidivas frequentes e anergia ao 

teste intradérmico de Montenegro (IDRM) (CONVIT; PINARDI; RONDON, 1972). A 

maioria dos casos origina-se de infecção adquirida na infância, apresentando 

inicialmente lesões únicas e resposta ineficaz ao tratamento (COSTA et al., 2005). As 

lesões observadas na LCD evoluem de forma lenta com formação de pápulas, nódulos 

ou infiltrações difusas, de distribuição simétrica na face, no tronco e nos membros, 

podendo disseminar-se para todo o corpo por via hematogênica após meses ou anos da 

infecção (Fonseca et al., 1981).   

Na maioria dos casos, as lesões involuem espontaneamente ou por ação do 

tratamento quimioterápico. Entretanto, as recidivas são freqüentes, podendo ser 

atribuída a reinfecção ou alterações no estado imunológico ou nutricional do paciente, 
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ou ainda problemas com a farmacocinética das drogas utilizadas (BARRAL et al., 

1995; COSTA et al., 1995). 

Histologicamente, as lesões se caracterizam por um denso infiltrado dérmico de 

macrófagos vacuolizados intensamente parasitados, obscurecendo estruturas da derme e 

da hipoderme (BARRAL et al., 1995; CONVIT; PINARDI; RONDON, 1972). Quando 

comparado com lesões de pacientes com a forma cutânea localizada, a LCD apresenta 

baixa densidade de células T CD4+ e CD8+ nas lesões (CARNEIRO et al., 2009; DIAZ 

et al., 2002; SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004).  

Do ponto de vista imunológico chama atenção o teste de IDRM e transformação 

linfoblástica serem negativos, uma vez que culturas de células mononucleares do 

sangue periférico estimuladas com antígenos de Leishmania, não respondem aos testes 

de proliferação celular e produção de IFN-γ (BARRAL et al., 1995; PETERSEN et al., 

1982; SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004). Com relação às moléculas 

associadas ao estado de ativação de linfócitos, as lesões de pacientes com LCD 

apresentam menor expressão de linfócitos CLA+ e CD69+ em comparação a pacientes 

com LCL (DIAZ et al., 2002). Apesar da ausência de respostas celulares específicas, os 

níveis de anticorpos IGg anti-Leishmania no soro dos pacientes são altos. Contudo não 

há evidências de sua influência no controle da infecção por Leishmania amazonensis 

(BARRAL et al., 1995).  

Alguns trabalhos têm mostrado que na LCD predomina uma resposta imunológica 

do tipo Th2. Silveira e cols. (2004) evidenciaram baixa expressão de IFN-γ contrastando 

com a elevada quantidade de mRNA de IL-4 nas mesmas amostras de lesões cutâneas 

de pacientes com LCD. Bomfim e cols. (1996) demonstraram que durante a doença 

ativa, células do sangue periférico de pacientes com LCD não expressam mRNA para 

IFN-γ, contudo possuem altos níveis de mRNA para IL-2, IL-4 e IL-10.  Entretanto 
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observou-se que após indução da cicatrização das lesões cutâneas pós-tratamento, 

ocorre uma expressão de IFN-γ e diminuição de IL-10. Outras citocinas também estão 

envolvidas no estado anérgico da LCD. O TNF-α, um importante potencializador do 

IFN-γ, encontra-se reduzido no soro de pacientes com LCD quando comparados com 

pacientes com LCM (CASTES et al., 1993). Estes dados demonstraram que uma das 

principais deficiências imunológica em LCD está na inabilidade em produzir IFN- e 

que a IL-10 tem um importante papel na modulação negativa na resposta desses 

pacientes (BOMFIM et al., 1996).  

 

 

1.4 Modelos de Suscetibilidade e Resistência à Leishmaniose 

 

Diversos modelos murinos têm sido utilizados para estudar as características 

clínicas, imunológicas e bioquímicas da Leishmaniose. O modelo murino mais estudado 

de resistência ou susceptibilidade a Leishmania é o da infecção com a espécie 

Leishmania major. Neste modelo, a dominância de uma resposta de células T CD4+ 

com fenótipo Th1 em geral resulta na cura da lesão e eliminação do parasita (HEINZEL 

et al., 1989; SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002). Muitas linhagens de camundongos 

(C57BL/6, C3H, CBA) desenvolvem lesões autolimitantes com L. major, sendo a 

resolução da infecção mediada pelas células Th1, com a produção de IFN-γ. Em 

contraste, a infecção por L. major em camundongos da linhagem de BALB/c 

desenvolve uma resposta de susceptibilidade do tipo Th2 (GUMY; LOUIS; LAUNOIS, 

2004). 

Diferente do que ocorre nos modelos de resistência e susceptibilidade bem definidos 

em infecções com L. major, a maioria das linhagens de camundongos é susceptível à 
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infecção com L. amazonensis (SOONG et al., 1997). No entanto, essa susceptibilidade 

não está relacionada a um perfil de resposta Th2 bem estabelecido. Nesse sentido, 

camundongos BALB/c são muito susceptíveis à infecção com L. amazonensis e 

apresentam uma produção importante de IL-4 no decorrer da infecção. No entanto, a 

quantidade de IL-4 produzida é insuficiente para polarizar a resposta imune para um 

perfil Th2 e reduzir a síntese de citocinas como IFN-γ e TNF-α que são produzidas 

constantemente, caracterizando uma resposta mista entre o perfil Th1 e Th2 (JI et al., 

2002). O que os modelos murinos de susceptibilidade à infecção com L. amazonensis 

sugerem é que a interação entre o hospedeiro e o parasita resulta em ineficiência de 

polarização para um perfil Th1. Camundongos C57BL/6 quando infectados com L. 

amazonensis, desenvolvem lesões que, embora diminuam de tamanho no decorrer das 

semanas, raramente curam, tornando-se persistentes como uma infecção crônica. Em 

estudo comparativo de infecção com L. major e L. amazonensis nestes camundongos, Ji 

e colaboradores (2003) demonstraram que a susceptibilidade à L. amazonensis está 

relacionada à redução da produção de mediadores pró-inflamatórios, bem como de seus 

receptores, nas primeiras semanas após a infecção. Estas alterações, juntamente com a 

presença de baixos níveis de citocinas do tipo Th2, previnem o desenvolvimento de 

células Th1 específicas para o parasita (JI; SUN; SOONG, 2003). A susceptibilidade de 

camundongos C57BL/6 à infecção com L. amazonensis está relacionada à baixa 

produção de IFN-γ no decorrer da infecção e produção de IL-4 apenas nos momentos 

iniciais, revelando que também nestes animais a susceptibilidade está mais associada à 

ausência de resposta Th1 do que a presença de uma resposta Th2 bem estabelecida 

(AFONSO; SCOTT, 1993). 

A producão de TGF-β também contribui para inibição da resposta inflamatória 

durante a infecção com L. amazonensis e a produção deste mediador é aumentada em 
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modelos de infecção de macrófagos in vitro e em lesões em camundongos BALB/c 

(BARRAL-NETTO et al., 1992). O tratamento de camundongos BALB/c com anti-

TGF-β pela L. amazonensis impede o aparecimento de grandes lesões e aumenta os 

níveis de mRNA para IFN-γ nas células do linfonodo drenante da lesão. Desta forma, a 

indução da produção de TGF-β pela L. amazonensis pode estar envolvida com o 

controle da resposta imune, mantendo níveis baixo de IFN-γ e favorecendo o 

estabelecimento da infecção (BARRAL-NETTO et al., 1992). 

Comparativamente com outras espécies, L. amazonensis apresenta maior resistência 

à ativação do macrófago (SCOTT; SHER, 1986; SOONG, 2012). Qi e colaboradores 

(2004) demonstraram que concentrações de até 100ng/ml de IFN-γ adicionados em 

culturas de macrófagos infectados com L. amazonensis induzem maior proliferação das 

amastigotas intracelulares, sugerindo que esta espécie pode ter evoluído mecanismos de 

subverter a ativação macrofágica e a resposta imune do hospedeiro (QI et al., 2004). 

 

1.5  Resposta intramacrofágica à infecção por Leishmania 

 

Macrófagos são as células hospedeiras preferenciais para a infecção e proliferação 

de parasitas do gênero Leishmania. Tanto o controle quanto o estabelecimento dos 

parasitas é determinado pelo grau de ativação dos macrófagos do hospedeiro, que por 

sua vez é dependente de interações com células do sistema imune (HANDMAN; 

BULLEN, 2002; KANE; MOSSER, 2000).  

No entanto, o sucesso da infecção com Leishmania não depende apenas da interação 

entre o parasita e a célula hospedeira. Macrófagos infectados são potenciais candidatos 

a apresentarem antígenos do parasita para linfócitos T. Desta forma, peptídeos do 

parasita associados à molécula de complexo de histocompatibilidade principal (MHC) 
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de classe II expostas na superfície dos macrófagos podem ativar células T CD4
+
 

específicas para Leishmania, potencializando a resposta imune (REINER et al., 1988). 

Diversos trabalhos têm demonstrado que a infecção com Leishmania interfere 

negativamente na apresentação de antígenos pelos macrófagos. Em infecção com L. 

major e L. amazonensis os macrófagos têm a capacidade de apresentação diminuída 

tanto para antígenos do parasita como para outros antígenos (FRUTH; SOLIOZ; 

LOUIS, 1993; PRINA et al., 1993). Trabalhos do grupo de Jean-Claude Antoine 

demonstraram que moléculas de MHC de classe II são retidas no vacúolo parasitóforo 

de L. amazonensis e L. donovani (LANG; DE CHASTELLIER et al., 1994; LANG; 

HELLIO et al., 1994). Utilizando inibidores de proteases este grupo conseguiu observar 

que as formas amastigotas de L. amazonensis internalizam as moléculas de MHC-II do 

macrófago, degradando-as em organelas equivalentes aos lisossomos característicos 

dessa espécie de Leishmania, denominadas megassomas (DE SOUZA LEAO et al., 

1995).  

Após serem fagocitados, os parasitos do gênero Leishmania se localizam em 

fagossomas denominados vacúolos parasitóforos (VPs). Os VPs amadurecem 

fusionando com vesículas da via endocítica, endossomas tardios e/ou lisossomas. A 

morfologia e a maturação de compartimentos contendo o parasito variam dependendo 

da espécie de Leishmania. Amastigotas de espécies do Velho Mundo, como L. donovani 

e L. major, sobrevivem em um vacúolo caracterizado como “justo” que apresenta vários 

pontos de contato com a membrana do parasita e em geral poucos amastigotas em seu 

interior (CASTRO et al., 2006). No entanto, espécies do Novo Mundo, como L. 

amazonensis e L. mexicana induzem a formação de vacúolos parasitóforos com um 

lúmen grande, descritos como “largos”, que podem apresentar várias amastigotas, 

aderidas à membrana preferencialmente pela região posterior (BENCHIMOL; DE 
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SOUZA, 1981). Isto pode ser resultado de processos distintos que controlam a fusão e 

fissão de endossomas e organelas aos vacúolos ou diferenças nas interações entre as 

espécies e a célula hospedeira (ANTOINE et al., 1998).  

Em conseqüência da morfologia peculiar que os vacúolos das espécies de 

Leishmania do Novo Mundo apresentam, há diversos trabalhos na literatura 

caracterizando a composição e a dinâmica de formação destas estruturas. Vacúolos de L. 

amazonensis são altamente fusogênicos com lisossomos, podendo depletar estas 

organelas do citoplasma da célula infectada nas primeiras horas após a infecção 

(ANTOINE et al., 1990; BARBIERI; BROWN; RABINOVITCH, 1985). Devido a esta 

dinâmica, os vacúolos apresentam pH entre 4,74 e 5,26 (ANTOINE et al., 1990) e 

diversas proteases lisossomais como as catepsinas B, H, L e D (PRINA et al., 1990). 

Além da fusão com os lisossomas, os vacúolos desta espécie também adquirem 

proteínas características de endossomas tardios (COURRET et al., 2002; 

MARCHESINI; DOCAMPO, 2002).   

Apesar da presença do conteúdo lisossomal no vacúolo de L. amazonensis, as 

formas amastigotas desenvolveram diversas estratégias para sobreviverem neste 

ambiente de pH ácido. Devido a ação de uma H
+
 - ATPase na membrana das 

amastigotas, o pH é mantido em torno de 6,36, o que não compromete a atividade das 

enzimas citoplasmáticas (MARCHESINI; DOCAMPO, 2002). Além disso, 

transportadores importantes para a aquisição de nutrientes como prolina, glicose e 

poliaminas estão presentes na superfície das formas amastigotas e apresentam atividade 

ótima em pH próximo ao do vacúolo parasitóforo (BASSELIN; COOMBS; BARRETT, 

2000; BURCHMORE; HART, 1995; GLASER; MUKKADA, 1992). Outro nutriente 

importante para sobrevivência intracelular da Leishmania é o ferro (Fe). O primeiro 

transportador de Fe identificado em tripanossomatídeos foi descrito em amastigotas de 
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L. amazonensis, o receptor LIT1 (JACQUES; ANDREWS; HUYNH, 2010). A deleção 

do gene LIT1 do genoma da Leishmania inibe a replicação do parasita dentro de 

macrófagos e o desenvolvimento de lesões cutâneas em camundongos (HUYNH; 

SACKS; ANDREWS, 2006). 

Mesmo apresentando características altamente fusogênicas, a interação entre o 

vacúolo de L. amazonensis com vesículas da via endocítica não parece ser um processo 

aleatório. Veras e colaboradores (1992) demonstraram que vacúolos contendo 

amastigotas podem fundir com endossomas contendo zimozan, β-glicana e leveduras 

mortas pelo calor (VERAS; DE CHASTELLIER; RABINOVITCH, 1992). Real e 

colaboradores (2008) também demonstraram que vacúolos de macrófagos infectados 

com amastigotas de L. amazonensis fundem com vacúolos recentes de uma nova 

infecção, tanto de promastigotas como amastigotas. No entanto, a fusão com 

endossomas contendo partículas de látex, eritrócitos fixados e eritrócitos opsonizados 

com IgG é inibida (REAL; POUCHELET; RABINOVITCH, 2008). A bactéria Coxiella 

burnetti apresenta vacúolo morfologicamente semelhante ao de L. amazonensis, 

também bastante fusogênico. Porém, diferente do observado para L. amazonensis esta 

bactéria não parece controlar seletivamente a fusão do vacúolo com as vesículas 

endossomais (VERAS; DE CHASTELLIER; RABINOVITCH, 1992). 

A interação da Leishmania com o macrófago é um processo extremamente 

complexo e regulado. A sobrevivência do parasita dentro do vacúolo envolve 

mecanismos de captação de nutrientes, de controle da ativação dos macrófagos e da 

resposta imune mediada pelas células T.  

 

1.6 Regulação da resposta inflamatória na infecção por Leishmania   
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1.6.1 A via de ativação da arginase e inflamação 

 

A arginase é uma metaloenzima que catalisa o último passo do ciclo da uréia, 

envolvido na eliminação da amônia: a arginase hidrolisa L-arginina em L-ornitina e em 

uréia (ILIES et al., 2011; WU; MORRIS, 1998).  Nos mamíferos, existem duas 

isoformas da arginase. Ambas têm 60% de similaridade na sequência de aminoácidos e 

100% de similaridade nas regiões críticas para a função enzimática (CEDERBAUM et 

al., 2004), mas são codificadas por genes diferentes, estão localizadas em 

compartimentos distintos da célula e também têm distribuição tecidual distintas 

(MUNDER, 2009). A arginase I, presente no citosol, é muito expressa no fígado e a sua 

principal função é a desintoxicação, a partir da eliminação da amônia como parte do 

ciclo da uréia. A arginase II é uma enzima mitocondrial, expressa em níveis menores no 

rim, cérebro, intestino delgado e glândula mamária, com pouca ou nenhuma expressão 

no fígado (MUNDER, 2009).   

A arginase hidroliza a L-arginina em L-ornitina, a qual é descarboxilada pela 

ornitina descarboxilase (ODC) formando as poliaminas: putrecina, espermina, 

espermidina. As poliaminas são importantes para a síntese de ácidos nucléicos, 

transportadores de membrana e para a proliferação celular. A L-ornitina também pode 

sofrer a ação da ornitina aminotransferase (OAT) originando a prolina, um importante 

aminoácido para síntese de colágeno durante o processo de cicatrização da lesão cutânea 

ou mucosa (MORRIS, 2002).    

As vias de ativação macrofágica estão centradas no metabolismo do aminoácido L-

arginina. Os macrófagos apresentam duas vias metabólicas que competem por este 

aminoácido. A via de ativação clássica é caracterizada pelo processamento da L-

arginina pela enzima Óxido Nítrico Sintase induzida (iNOS). Esta via é ativada por 
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citocinas características de resposta imune do tipo Th1, como o IFN-γ e o TNF-α 

(MUNDER et al., 1999; PERANZONI et al., 2007). O aumento da síntese da enzima 

iNOS induz maior produção de NO ativando os mecanismos microbicidas (BOGDAN 

et al., 2000; BROSNAN et al., 1994). Por outro lado, a via alternativa envolve o 

processamento da L-arginina pela enzima  arginase I e a descarboxilação da L-ornitina 

pela enzima ODC formando putrecina, primeiro intermediário exclusivo para a síntese 

de poliaminas (BANSAL; OCHOA, 2003). 

Esta via é ativada por citocinas características de resposta imune do tipo Th2 como 

IL-4, IL-10 ou prostaglandinas E2 (PGE2) (MODOLELL et al., 1995; MORI; GOTOH, 

2000; POPOVIC et al., 2007).   A expressão divergente entre Arginase I e iNOS tem 

contribuído para a nomenclatura dicotômica de macrófagos (GORDON, 2003; 

MORRIS; KEPKA-LENHART; CHEN, 1998). Macrófagos classicamente ativados 

(M1) expressam altos níveis de iNOS e baixos níveis de Arg I e participam do controle 

de patógenos intracelulares. Por outro lado, macrófagos alternativamente ativados (M2) 

expressam o padrão inverso e não só se desenvolvem em resposta a infecções 

parasitárias, de uma forma dependente da citocina Th2 (HESSE et al., 2001), mas 

também protegem o tecido do hospedeiro contra danos inflamatórios (PESCE et al., 

2009). Enquanto a expressão desregulada de iNOS por macrófagos M1 promove danos 

inflamatórios, tal como ocorre na aterosclerose (CHINETTI-GBAGUIDI; STAELS, 

2011; PERROTTA et al., 2011), o excesso de expressão de Arginase I por macrófagos 

M2 reduz a eficácia da imunidade contra agentes patogênicos intracelulares (EL 

KASMI et al., 2008; WANASEN; SOONG, 2008), e exacerba o crescimento de 

tumores (LISSBRANT et al., 2000; RODRIGUEZ et al., 2004; ZEA et al., 2005). 

Assim, tanto durante o início quanto na resolução da imunidade, a expressão do iNOS e 
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Arg1 em macrófagos deve ser bem regulada para proteger o hospedeiro de uma 

inflamação potencialmente prejudicial. 

 

1.6.1.1 Arginase e a regulação da infecção por Leishmania 

 

A sobrevivência da Leishmania e o estabelecimento da infecção estão relacionados 

com a sua diferenciação da forma promastigota em amastigota dentro dos macrófagos, a 

qual depende do seu aparato bioquímico para conseguir nutrientes (BURCHMORE; 

BARRETT, 2001; NADERER; MCCONVILLE, 2008). 

A atividade da arginase I leva a produção de poliaminas, que são compostos que 

favorecem a proliferação de parasitas intracelulares, (VINCENDEAU et al., 2003). A 

importância da ativação da enzima arginase I para a sobrevivência de várias espécies de 

Leishmania foi demonstrada em modelos in vitro e  in vivo. Formas amastigotas de L. 

major e L. infantum proliferam mais em macrófagos incubados com IL-4, IL-10 e TGF-

β, que induzem aumento da atividade da arginase I (INIESTA; GOMEZ-NIETO; 

CORRALIZA, 2001), mostrando que o desvio da utilização da L-arginina  para a via da 

arginase sofre influência da resposta Th2 (INIESTA et al., 2005).   

A arginase também é um importante modulador da resposta inflamatória no 

contexto de infecção por microorganismos (DAS et al., 2010; WANASEN; SOONG, 

2008). Arginase I é altamente expressa no local da lesão causada por L. major, 

interferindo na capacidade das células T de produzirem IFN-γ (MODOLELL et al., 

2009). Na susceptibilidade, observada em camundongos BALB/c, os linfócitos T 

auxiliares são do tipo 2 (Th2) e produzem IL-4 e IL-10, citocinas que desativam os 

macrófagos e que aumentam a expressão de arginase I (GORDON, 2003), inibindo a 

morte parasitária e favorecendo a replicação.  
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Na infecção por L. major, o tratamento com o inibidor competitivo da arginase I, 

nor-NOHA, retarda o aparecimento da lesão (INIESTA et al., 2005). No entanto, o 

controle do crescimento parasitário, observado durante a inibição da arginase I, não é 

acompanhada pelo aumento de NO (INIESTA; GOMEZ-NIETO; CORRALIZA, 2001; 

KROPF et al., 2005). Por outro lado, a suplementação com ornitina aumenta a 

expressão da arginase I e a susceptibilidade, pois aumenta os níveis de poliaminas 

(INIESTA et al., 2005). A indução de arginase I diminui a disponibilidade de arginina 

no local da inflamação e também impede a produção de IFN-g no sítio de infecção, 

favorecendo a sobrevida do parasita. Com a disponibilização da L-arginina, este quadro 

se inverte e os animais desenvolvem lesões menores (MODOLELL et al., 2009).  

Recentemente, Abebe e colaboradores (2012), mostraram que a atividade da 

arginase estava aumentada em lesões de pacientes com leishmaniose cutânea na Etiópia 

quando comparado aos controles saudáveis. Em um segundo trabalho, o mesmo grupo 

relatou que a atividade da arginase está significativamente aumentada no sangue 

periférico de indivíduos com Leishmaniose Visceral e que a mesma diminuiu após o 

tratamento (ABEBE et al., 2013). 

 

 

1.6.2 Mediadores lipídicos 

 

Os mediadores lipídicos desempenham um papel importante nos estágios iniciais da 

inflamação, bem como nas etapas de resolução do processo inflamatório 

(BANNENBERG; SERHAN, 2010). Após a lesão tecidual a produção de 

prostaglandinas e leucotrienos está associada ao processo de vasodilatação, aumento da 

permeabilidade vascular e recrutamento celular de neutrófilos, gerando uma resposta 
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pró-inflamatória, característica dos primeiros estágios da resposta inflamatória aguda 

(SERHAN, 2010). Já nos estágios tardios, a fagocitose de neutrófilos apoptóticos por 

macrófagos recrutados para o sítio inflamatório induz uma mudança na categoria de 

mediadores lipídios para um perfil antiinflamatório e, conseqüentemente, há uma 

redução no influxo de células ao local da lesão associado ao processo de resolução da 

inflamação (LAWRENCE; WILLOUGHBY; GILROY, 2002). Os mediadores lipídicos 

mais estudados são os eicosanóides, uma família de metabólitos derivados da oxidação 

do ácido araquidônico (AA). O AA liberado pela estimulação da fosfolipase A2 

(PLA2), por sua vez, pode ser metabolizado principalmente por duas classes de 

enzimas: as ciclooxigenases (COX) e a lipoxigenases (LO) (SERHAN; CHIANG; VAN 

DYKE, 2008). 

As COXs são isoenzimas que catalisam, a partir do AA, a formação de 

prostaglandina H2, a qual pode ser convertida pela ação de PG sintases célula-específica 

em diversas moléculas biologicamente ativas, bem como: PGE2, PGF2a, PGI2, PGD2 e 

tromboxano A2 (TXA2), coletivamente conhecidos como prostanóides (FUNK, 2001; 

PARK; CHRISTMAN, 2006). COX-1 tem expressão constitutiva sendo a enzima 

responsável pela síntese basal de prostanóides, enquanto que a COX-2 é importante em 

vários processos inflamatórios devido a sua expressão ser induzível (FUNK, 

2001)(Funk, 2001).  

No contexto da infecção com microorganismos, a produção de prostaglandina E2 

tem sido associada ao aumento da produção de cAMP, supressão da resposta imune do 

hospedeiro com a inibição da produção de citocinas pro-inflamatórias, tais como: IFN-γ, 

TNF-alfa, IL-12, IL-2 e IL-1beta. Em contrapartida, a PGE2 é capaz de induzir a 

produção de citocinas de perfil Th2, bem como IL-10, IL-4 e imunoglobulinas do tipo 

IgE e IgG1 (HARRIS et al., 2002). Os efeitos imunomoduladores potentes 
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desempenhados por PGE2 são ambíguos, dependendo do perfil de outros mediadores 

presentes in situ e da interação com receptores específicos. Nesse sentido, demonstrou-

se que a PGE2 tem efeito sinérgico com o TNF-α e induz níveis elevados de IL-12 por 

células dendríticas (RIESER et al., 1997). A prostaglandina E2 tem quatro receptores 

prostanóide acoplado a proteína G: EP1, EP2, EP3 e EP4, que se ligam a PGE2 

induzindo diferentes vias de sinalização e várias funções efetoras, refletindo as funções 

ubíquas de PGE2 (HATA; BREYER, 2004; KALINSKI, 2012; SUGIMOTO; 

NARUMIYA, 2007).  

PGE2 foi também demonstrado ser essencial para o desenvolvimento da função 

supressora em macrófagos após o reconhecimento de corpos apoptóticos, promovendo o 

crescimento de parasitas intracelulares (FREIRE-DE-LIMA et al., 2000). A produção de 

PGE2 tem sido associada com a supressão da resposta imune do hospedeiro por meio da 

inibição das citocinas pró-inflamatórias, tais como TNF-α e IL-12 (REINER; 

MALEMUD, 1984), e alternar a resposta Th1 para Th2 por suprimir a produção de IFN 

e IL-12 (BETZ; FOX, 1991; NARUMIYA, 2009). 

As lipoxigenases constituem a outra via de metabolismo do AA, dentre as quais, a 

5- lipoxigenase (5-LO) se destaca pela produção de leucotrienos (LTs) e lipoxinas 

(LXs) (PETERS-GOLDEN; HENDERSON, 2007). A expressão 5-LO está 

correlacionada a eventos de inflamação da fase aguda, com a produção de citocinas pró-

inflamatórias e radicais de oxigênio. Entre os produtos da via da 5-LO se destacam o 

LTB4 em doenças infecciosas e os chamados cis-leucotrienos LTC4, LTD4 e LTE4 

envolvidos na resposta alérgica. O LTB4 está correlacionado com um aumento da 

produção de citocinas pró-inflamatórias e diminuição da infecção em diversas 

patologias associado ao aumento da produção de óxido nítrico (PETERS-GOLDEN et 

al., 2005).  
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Mediadores lipídicos desempenham um papel crucial na infecção por Leishmania. 

Entretanto as respostas parecem distintas a depender da espécie do parasita. Nesse 

sentido, a infecção de macrófagos por L. donovani induz uma maior expressão de 

ciclooxigenase, PGE sintase e produção de prostaglandinas quando comparada a 

infecção por L. major (MATTE et al., 2001). Foi demonstrado que macrófagos murinos 

infectados por L. donovani tem o metabolismo de AA direcionado a produção de PGE2 

(REINER; MALEMUD, 1985; REINER; SCHULTZ; MALEMUD, 1988). PGE₂ 

exógeno também foi capaz de aumentar a carga parasitária em macrófagos de BALB/c 

infectados com L. amazonensis (GUIMARAES et al., 2006; PINHEIRO et al., 2009). A 

interação in vitro entre macrófagos infectados e neutrófilos apoptóticos no modelo 

experimental murino (RIBEIRO-GOMES et al., 2005) e em células humanas (AFONSO 

et al., 2008) resultou no sucesso da infecção por Leishmania e aumento da carga 

parasitária por um mecanismo de supressão da resposta imune dependente da produção 

de PGE2 e TGF-β.  

 

1.6.3 Apoptose e Parasitismo 

 

1.6.3.1 Fenótipo Apoptótico 

 

O processo de morte celular programada (MCP) é um mecanismo dependente de 

uma programação genética, com a participação de genes ativadores e repressores, que 

modulam os eventos envolvidos nesse tipo de morte celular. Diversos estímulos podem 

ativar diferentes vias de sinalização celular que levam a MCP. Células sofrendo esse 

processo de morte apresentam características próprias que dependem do tipo celular 
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envolvido e do estímulo indutor da morte (FADEEL; ORRENIUS, 2005; PROTO; 

COOMBS; MOTTRAM).  

O fenótipo mais encontrado em células sofrendo MCP é a apoptose, que é 

caracterizada por diversas modificações morfológicas e bioquímicas características na 

célula, iniciadas e efetuadas pelas enzimas da família das caspases (MILLER, 1997): 

cisteíno proteases que tem especificidade por seqüências com ácido aspártico na posição 

P1. Perda do potencial de membrana de mitocôndria, alterações estruturais de 

membrana, degradação oligonucleossomal do DNA, condensação da cromatina nuclear, 

formação de extrusões da membrana plasmática (blebs) e formação de corpos 

apoptóticos são as principais alterações que caracterizam o fenótipo apoptótico 

(DANIEL et al., 1999; FANG; ZHANG; XUE, 1996; OBERHAMMER et al., 1994; 

TOUNEKTI; BELEHRADEK; MIR, 1995). No contexto de manutenção da 

homeostasia, o reconhecimento e a rápida fagocitose das células apoptóticas permitem 

que células auto-reativas, que já desempenharam sua função, que sofreram algum tipo 

de estresse físico ou químico, sejam reconhecidas e eliminadas sem iniciar um processo 

inflamatório danoso ao tecido adjacente, já que não ocorre liberação do conteúdo 

citoplasmático no ambiente extracelular (SAVILL; FADOK, 2000). 

 

1.6.3.2 Perda da assimetria de membrana durante a apoptose 

Em células viáveis, os principais fosfolipídios que formam a bicamada lipídica da 

membrana plasmática são fosfatidilcolina (PC), fosfatidilserina (PS), 

fosfatidiletanolamida (PE) e esfingomielina (SM). A localização de cada fosfolipídio é 

fundamental para o desempenho de suas funções; esta localização é controlada pela 

atividade de determinadas enzimas.  Aproximadamente 100% da PS e 80% da PE são 

encontrados na face interna da membrana e 75% da PC e 80% da SM são encontrados 
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na face externa da membrana (DIAZ; SCHROIT, 1996). Essa distribuição assimétrica é 

mantida através de enzimas denominadas translocases, que catalisam o movimento 

vertical de fosfolipídios na membrana, chamado flip-flop ou translocação, 

redirecionando as moléculas para o seu sítio habitual. Essas enzimas são denominadas 

fosfolipídio-translocases, sendo que as flopases direcionam os lipídios para a face 

externa enquanto que as flipases induzem o movimento contrário (DIAZ; SCHROIT, 

1996). 

Uma das modificações mais bem definidas em células apoptóticas é a perda da 

assimetria da membrana plasmática, que está vinculada à inativação das translocases, e 

a superexpressão das enzimas fosfolipídio-escramblases que promovem a translocação 

bidirecional dos lipídios, em um mecanismo dependente de cálcio intracitoplasmático e 

ativação de caspases (BEVERS et al., 1999). A translocação dos lipídios leva a alguns 

efeitos importantes para o processo de apoptose e reconhecimento das células alvo. Um 

deles é a internalização de SM, que ao chegar ao citoplasma, sofre a ação de 

esfingomielinases citoplasmáticas liberando ceramida que desempenha papel importante 

na formação e liberação dos corpos apoptóticos (TEPPER et al., 2000). A alteração 

estrutural mais bem estudada na membrana plasmática de células apoptóticas é a 

exposição de PS (FADOK et al., 1992), fosfolipídio aniônico que é reconhecido por 

fagócitos ou por moléculas presentes no soro (VAN DEN EIJNDE et al., 1998). Como a 

maior parte dos tipos celulares apresenta a exposição de PS na sua superfície externa 

quando em processo de apoptose, esse fosfolipídio é utilizado como um marcador 

específico de apoptose. Para tanto, o PS é, em geral, marcado com a proteína anexina V, 

que tem alta afinidade por PS na presença de altas concentrações de cálcio (TAIT; 

GIBSON, 1992). 
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1.6.3.3  Reconhecimento de Fosfatidilserina 

O reconhecimento de células apoptóticas ocorre devido à expressão ou exposição 

de ligantes de superfície que interagem com as células fagocíticas do sistema imune 

inato, como macrófagos e células dendríticas, principais responsáveis pela endocitose e 

eliminação destas células. Muitos destes ligantes, já foram caracterizados, sendo o PS o 

mais estudado na literatura (MOREIRA; BARCINSKI, 2004).   

Uma tentativa de identificação dos mecanismos de reconhecimento do PS na 

superfície das células apoptóticas foi pela caracterização de receptores específicos 

presentes na membrana dos fagócitos. O primeiro relato de um possível receptor para 

PS foi descrito por Fadok e colaboradores (2000). Neste trabalho os autores 

identificaram um anticorpo policlonal da classe IgM que bloqueia a fagocitose de 

células apoptóticas. O epítopo reconhecido por este anticorpo foi isolado pela técnica de 

phage display e o gene que codifica para esse epítopo foi identificado como sendo o 

receptor de PS (PSR). O PSR foi descrito como uma proteína transmembrana e a 

expressão deste receptor em células não fagocíticas aumentou a eficiência de fagocitose 

destas células (FADOK et al., 2000). A partir da caracterização da estrutura protéica e 

gênica do PSR, diversos grupos desenvolveram camundongos homozigotos com 

deleção do gene psr (BOSE et al., 2004; KUNISAKI et al., 2004; LI et al., 2003).  

Como consenso, foi observado que a deleção deste gene é letal para os 

camundongos, entretanto os artigos posteriores ao de Fadok e colaboradores (2000) 

indicaram questionamentos sobre a sequencia do receptor para PS inicialmente 

proposto, uma vez que experimentos posteriores com substituição dos primeiros éxons 

do gene psr (de um total de 6 éxons) por um gene de resistência a neomicina levaram a 

resultados conflitantes entre estes grupos.  
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Li e colaboradores (2003) observaram anomalias no pulmão, no sistema nervoso 

central e redução da fagocitose de células apoptóticas por macrófagos derivados de 

precursores retirados do fígado de fetos homozigotos para a mutação (LI et al., 2003), 

enquanto que as alterações observadas por Kunisaki e colaboradores (2004) foram 

relacionadas com defeito na eritropoiese, anemia intensa e atrofia tímica, resultando em 

falhas no desenvolvimento de linfócitos T (BOSE et al., 2004). Além disso, os autores 

demonstraram acúmulo de células apoptóticas no fígado e no timo, porém sem a 

presença de inflamação, sugerindo que a fagocitose destas células não estava inibida, e 

sim retardada.  

Contrariamente a implicação do PS no reconhecimento e fagocitose de células 

apoptóticas, Böse e colaboradores (2004) observaram que os camundongos mutados 

apresentavam retardo na diferenciação de rins, intestino, pulmão, fígado e olhos. No 

entanto, não foi encontrado acúmulo de células apoptóticas em nenhum destes órgãos e 

macrófagos derivados do fígado fetal não apresentaram dificuldades em fagocitar 

células apoptóticas.  Os autores concluíram então que o PSR possui funções essenciais 

durante a embriogênese, mas que não está envolvido na fagocitose de células 

apoptóticas (BOSE et al., 2004).  

Mitchel e colaboradores (2006) desenvolveram uma linhagem de fibroblastos a 

partir de células de camundongos deficientes para o PSR. Os autores demonstraram que 

ausência do PSR nos fibroblastos não influencia no reconhecimento, na fagocitose ou na 

resposta às células apoptóticas (MITCHELL et al., 2006), corroborando as observações 

anteriores de Böse e colaboradores (2004). Em experimentos de fusão do PSR com a 

proteína GFP os autores demonstraram que a localização deste receptor é nuclear. A 

localização nuclear do PSR já havia sido demonstrada anteriormente em células de 

mamíferos (CUI et al., 2004), em Hydra (CIKALA et al., 2004) e foi descrita em 
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Drosophila (KRIESER et al., 2007), contradizendo os resultados apresentados por 

Fadok e colaboradores (2000). 

Em 2007, Santiago e colaboradores demonstraram que proteínas da família 

transmembrana, imunoglobulina e mucina de células T (TIM) são receptores de 

reconhecimento padrão especializados no reconhecimento de PS (SANTIAGO et al., 

2007). Em humanos existem três membros TIM1, TIM3 e TIM4 que diferem na 

expressão e estrutura molecular (KUCHROO et al., 2006) . TIM1 é preferencialmente 

expresso em células Th2 e funciona como molécula co-estimulatória na ativação das 

células T. TIM3 é preferencialmente expresso em células Th1 e gera um sinal inibitório 

que resulta na apoptose das células que as expressam. TIM4 é exclusivamente expresso 

em células apresentadoras de antígeno, mediando a fagocitose de células apoptóticas 

(RODRIGUEZ-MANZANET et al., 2009). Deste modo, as moléculas TIM tem um 

repertório funcional para o reconhecimento de células apoptóticas, o qual determina se o 

reconhecimento leva a ativação imune ou a tolerância, dependendo do tipo de molécula 

TIM envolvida e da célula que a expressa (FREEMAN et al., 2010). 

Até este momento não está claro se existe de fato um receptor específico para o PS 

e qual seria esse receptor, mas existe um consenso atual que o sistema de 

reconhecimento de ligantes na superfície de células apoptóticas compreende vários 

receptores na membrana de fagócitos que atuam de modo redundante, otimizando a 

capacidade do organismo de eliminar rapidamente essas células (BRATTON; 

HENSON, 2008). Devido à importância que o reconhecimento e a rápida remoção que 

as células apoptóticas apresentam para a manutenção da viabilidade dos tecidos, é muito 

provável que novos sistemas de reconhecimento para PS sejam descritos no futuro. 

 

       1.6.3.4 Consequências do reconhecimento de células apoptóticas 
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O papel do reconhecimento de células apoptóticas é mediar a rápida fagocitose 

destas células e destruí-las através de digestão intracelular, impedindo o extravasamento 

do conteúdo citoplasmático de células mortas. As principais células responsáveis pelo 

clearance de células apoptóticas são os macrófagos. Quando células apoptóticas são 

fagocitadas, os macrófagos não são induzidos a gerarem uma resposta inflamatória, o 

que é absolutamente necessário para a manutenção da homeostase do organismo 

(Kumar et al. 2005) 

A fagocitose de células apoptóticas leva a supressão da produção de TNF-α por 

macrófagos ativados (VOLL et al., 1997) e a indução da produção de TGF-β, PGE2 e 

PAF (FADOK et al., 1998; FREIRE-DE-LIMA et al., 2006; XIAO et al., 2006). A 

produção de quimiocinas pró-inflamatórias como IL-8, MIP-1c (macrophage 

inflammatory protein-1c), MIP- 2 e óxido nítrico por macrófagos é modulada 

negativamente pelo reconhecimento de células apoptóticas (MCDONALD et al., 1999) 

A produção de TGF-β é fundamental na modulação da resposta macrofágica, conforme 

foi demonstrado pela adição dessa citocina à cultura, o que mimetizou os efeitos 

causados pelo reconhecimento de células apoptóticas. Anticorpos que bloqueiam TGF-β 

revertem o fenótipo dos macrófagos que endocitaram células apoptóticas 

(MCDONALD et al., 1999). A fagocitose de células apoptóticas tem sido utilizada 

como estratégia de escape para diversos patógenos. A fagocitose de linfócitos 

apoptóticos por macrófagos infectados com Coxiella burnetii também aumenta a 

replicação da bactéria na cultura (ZAMBONI; RABINOVITCH, 2004). A interação de 

linfócitos T apoptóticos com macrófagos infectados com Trypanosoma cruzi induz o 

crescimento do parasita de forma dependente de PGE2, TGF e biossíntese de 

poliaminas (FREIRE-DE-LIMA et al., 2000). Semelhante ao modelo de T. cruzi, 

fagocitose de neutrófilos apoptóticos por macrófagos infectados com L. major 
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(RIBEIRO-GOMES et al., 2004) e L. amazonensis (AFONSO et al., 2008) tem a carga 

parasitária aumentada por um mecanismo depende de  PGE2 e TGF. 

 

      1.6.3.5 Mimetismo Apoptótico 

Formas promastigotas de L. amazonensis morrem por apoptose quando submetidas 

a choque térmico. Isto foi observado em experimentos de transferência dos parasitos da 

temperatura de crescimento in vitro, para a temperatura de crescimento in vivo (de 22˚C 

para 37˚C, respectivamente) (MOREIRA et al., 1996). Durante este processo, os 

parasitas apresentam mudanças morfológicas características de uma célula apoptótica 

como fragmentação da cromatina e clivagem de DNA. Formas amastigotas desta 

espécie quando purificadas de lesões cutâneas na pata de camundongos expõem PS na 

sua superfície. No entanto, estes parasitos são viáveis, altamente infectivos e replicam 

em macrófagos após a infecção, o que sugere que não estão morrendo por apoptose (DE 

FREITAS BALANCO et al., 2001). Os autores observaram que, semelhante ao que 

ocorre durante o reconhecimento de células apoptóticas, o reconhecimento destas 

amastigotas pelo macrófago induz um fenótipo anti-inflamatório, com produção de 

TGF-β, IL-10 e inibição de NO.  Esse mecanismo foi denominado de “Mimetismo 

Apoptótico” (DE FREITAS BALANCO et al., 2001)(Figura 4). 
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Figura 4.  Mimetismo apoptótico em amastigotas de Leishmania   

amazonensis. (Figura cedida por João Luiz Mendes Wanderley).  

 

 

Assim, a expressão de PS na superfície das formas amastigotas de Leishmania 

amazonensis não tem como desfecho a morte celular programada. Ao invés disso, o PS 

é considerado um fator de virulência, pois funciona como um ligante, mediando o 

reconhecimento destes parasitas por macrófagos (DE FREITAS BALANCO et al., 

2001). O bloqueio da sinalização por PS diminui a internalização e a proliferação 

intracelular das formas amastigotas de modo específico (DE FREITAS BALANCO et 

al., 2001). Estes resultados mostram que a exposição de PS por formas amastigotas, 

além de torná-las mais infectivas induz uma permissividade macrofágica para o 

crescimento do parasita.  

Este mecanismo ou mecanismos semelhantes parecem operar em outras infecções 

parasitárias, como tem sido mostrado em alguns trabalhos. A infecção ativa de 

macrófagos pelo parasita Toxoplasma gondii inibe a produção de óxido nítrico, e esta 
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inibição depende da exposição de PS pelo parasita. Bloqueando PS na superfície do 

parasita, através da incubação com anexina V, ou bloqueando-se TGF-β1 com um 

anticorpo monoclonal específico este efeito é abolido (SEABRA; DE SOUZA; 

DAMATTA, 2004).  

As formas tripomastigotas de Trypanossoma cruzi, que são infectivas para as células 

do hospedeiro vertebrado, parecem ser as únicas formas evolutivas deste parasita que 

apresentam exposição de PS, mesmo quando provenientes de formas axênicas de cultura 

(DAMATTA et al., 2007). O reconhecimento dessa molécula na superfície das 

tripomastigotas também está relacionado à inibição da produção de NO em macrófagos 

infectados.  

Mercer e Helenius demonstraram que uma forma infectiva não envelopada do vírus 

Vaccínia expõe PS na superfície (MERCER; HELENIUS, 2008).  O reconhecimento 

desta forma do vírus induz sua internalização pelo processo de macropinocitose. Esta 

internalização é dependente do PS exposto pelo vírus e este mecanismo também foi 

descrito como Mimetismo Apoptótico (MERCER; HELENIUS, 2008). Estes resultados 

sugerem que a habilidade em induzir uma resposta anti-inflamatória utilizando 

características de células apoptóticas parece ser um mecanismo comum entre patógenos 

intracelulares, que precisam lidar com mecanismos microbicidas das células 

hospedeiras. 
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2.  JUSTIFICATIVA 

 

 A progressão crônica da LCD é atribuída à falta da imunidade mediada por 

células específica para antígeno de Leishmania e predominância de uma resposta do tipo 

Th2. Neste sentido, mecanismos imunossupressores podem ser modulados por 

moléculas do próprio parasita durante a interação com a célula hospedeira.   

Trabalhos de Barcinski e colaboradores vêm descrevendo a exposição e o 

reconhecimento de PS na superfície de amastigotas de L. amazonensis como mecanismo 

de desativação de macrófagos por uma via dependente de TGF-β1. O reconhecimento de 

PS tem como consequência a liberação de mediadores da inflamação como: PGE2, IL0 

e IL-4. Tais mediadores ativam a via da enzima arginase, levando a produção de 

poliaminas, que são essenciais para a replicação e sobrevivência do parasita. A infecção 

de macrófagos murinos com Leishmania amazonesis aumenta os níveis de arginase e a 

inibição da enzima leva ao controle da proliferação e desenvolvimento da lesão.  

Se a exposição de PS, PGE2, arginase e as poliaminas estão envolvidas na 

patogênese da LCD ainda é desconhecido.  Portanto, a avaliação da exposição de PS na 

superfície de isolados de L. amazonensis obtidos de pacientes com LCD, bem como a 

análise das vias biossintéticas das prostaglandinas e poliaminas pelo hospedeiro é de 

fundamental importância para o entendimento de mecanismos imunopatogênicos que 

podem estar envolvidos na supressão da resposta imune associada a LCD.   
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Tendo em vista que este trabalho tem duas abordagens, uma em relação aos 

aspectos da Leishmania e outra do hospedeiro, achamos conveniente dividi-lo em 

duas partes. 

 

3. Parte I 

3.1 HIPÓTESE 

 

Os isolados de L. amazonensis obtidos de pacientes com LCD apresentam maior 

exposição de PS em comparação com a forma LCL e isto contribui para desativação do 

macrófago favorecendo a replicação do parasita. 

 

3.2 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a exposição de PS em cepas de L. amazonensis de pacientes com LCL e LCD e 

qual o papel imunossupressor dessa molécula durante a infecção de macrófagos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comparar a exposição de PS na superfície das amastigotas de L. amazonensis obtidos 

de pacientes com LCL e LCD; 

2. Avaliar a carga parasitária e mediadores liberados no sobrenadante durante a infecção 

in vitro de macrófagos com isolados de L. amazonensis de pacientes com LCL e LCD; 

3. Avaliar a morfometria dos vacúolos induzidos L. amazonensis obtidos de pacientes 

com LCL e LCD e sua relação com exposição de PS; 

4. Comparar a exposição de PS na superfície das amastigotas de L. amazonensis 

isolados de camundongos Balb/c selvagem e nude; 

5. Associar a exposição de PS a parâmetros clínicos da LCD. 
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3. MANUSCRITOS 

 

3.1 Manuscrito I 

 

Mimetismo Apoptótico como Possível Mecanismo Imunopatogênico da Leishmaniose 

Cutânea Difusa 

 

Nesta revisão abordamos as consequências do reconhecimento de células apoptóticas e 

o papel da exposição de fosfatidilserina em amastigotas de Leishmania amazonensis na 

leishmaniose cutânea difusa. 

 

Resumo: A exposição e o reconhecimento de fosfatidilserina (PS) na superfície de 

células apoptóticas fagocitadas por macrófagos atua como mecanismo de desativação de 

macrófagos por uma via dependente de TGF-β1 e PGE2 Semelhante ao que ocorre 

durante o reconhecimento e fagocitose de células apoptóticas, formas amastigotas de L. 

amazonensis expõem PS em sua superfície, em um mecanismo chamado “Mimetismo 

Apoptótico” que resulta na desativação do macrófago e possibilita o estabelecimento e 

manutenção da infecção. Nesse contexto, o estudo da exposição de PS nos isolados de 

L. amazonensis de pacientes com LCD pode contribuir na elucidação de mecanismos 

supressores nessa patologia. 
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4.2 Manuscrito II 

 

Exposure of Phosphatidylserine on Leishmania amazonensis isolates is associated 

with Diffuse cutaneous Leishmaniasis and parasite infectivity 

 

Este trabalho compara a exposição de fosfatidilserina em isolados de Leishmania 

amazonensis de pacientes com Leishmaniose Cutânea Localizada (LCL) e LCD e 

seu papel durante a infecção de macrófagos murinos. 

 

Resumo resultados: Macrófagos peritoneais de camundongos F1(BALB/c x 

C57BL/6) foram infectados com os diferentes isolados obtidos de pacientes com 

LCD e LCL. Os isolados obtidos de pacientes com LCD apresentaram maior 

exposição de PS do que os isolados de pacientes com LCL após 24 horas de 

infecção. Em seguida, avaliamos a infectividade dos diferentes isolados. As 

amastigotas de pacientes com LCD apresentaram maior porcentagem de 

macrófagos infectados e índice de infecção, quando comparados com amastigotas 

de pacientes com LCL. Quanto ao mecanismo, o grupo infectado com os isolados 

de pacientes com LCD apresentou um aumento entre as razões TGF/TNF e IL-

10/TNF quando comparado ao grupo LCL. A análise de correlação revelou que a  

porcentagem de macrófagos infectados, o índice de infecção, os índices de 

TGF/TNF e IL-10/TNF bem como o tamanho dos vacúolos induzidos pelos 

diferentes isolados estão diretamente associados a maior exposição de PS. Além 

disso, o número de lesões e o tempo de doença dos pacientes com LCD também 

estão associados á exposição de PS. 
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    4.3 Manuscrito III 

 

 

Subversion of Immunity by Leishmania amazonensis parasites: Possible role of 

phosphatidylserine as a main regulator 

 

Nesta revisão nós discutimos o possível papel da exposição de fosfatidilserina por 

Leishmania amazonensis como um regulador principal do mecanismo de subverter o 

sistema imune, em diferentes etapas durante a infecção. 

 

Resumo da revisão: Células T ativadas por antígenos de Leishmania exibem um 

fenótipo patogênica caracterizada pela produção de citocinas não polarizadas. Estas 

citocinas são capazes de ativar as duas vias intracelulares de macrófagos dependentes de 

iNOS e arginase. Neste ambiente, o estresse causado pelo óxido nítrico derivado do iNOS  

desencadeia altos níveis de exposição de PS na superfície das amastigotas de Leishmania 

amazonensis. Simultaneamente, arginase I também é induzida aumentando  os níveis de 

poliamina intracelular. As poliaminas são indispensáveis para a sobrevivência e 

proliferação de parasitas, mantendo-os, mesmo na presença de NO. Após a ruptura do 

macrófago, amastigotas expressando elevados níveis de PS  (PS
HIGH

) são liberadas, sendo 

capazes de infectar novas células hospedeiras e de propagar os sinais anti-inflamatórios 

derivados do reconhecimento PS. 
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5.  Parte II 

 

 5.1 HIPÓTESE 

Arginase, ornitina descarboxilase e PGE2 estão envolvidas com a supressão da 

resposta imune em pacientes com Leishmaniose cutânea difusa.  

5.2 OBJETIVO GERAL  

Avaliar o papel dos mediadores lipídicos e as enzimas da via biossintética das 

poliaminas e prostaglandinas na resposta inflamatória de pacientes com Leishmaniose 

cutânea difusa 

            OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comparar a expressão dos marcadores associados com a resposta inflamatória 

(Arginase, ODC, PGE2,TGF-β, TNF-α, IL-12, MCP-1, CXCL10) no soro de 

pacientes com LCD e seus parentes da área endêmica bem como soro de 

pacientes com LCL; 

2. Avaliar mRNA de marcadores associados com a resposta inflamatória (Arginase, 

fosfolipaseA2, COX2, PGE2 sintase, espermina sintase e espermidina sintase ) 

em lesões de pacientes com LCD através de nanostring;  

3. Valiar marcadores associados com a resposta inflamatória (Arginase, ODC, 

COX-2) em lesões de pacientes com LCD através de imunohistoquímica; 

      4. Avaliar do papel do nor-NOHA (inibidor da arginase) e do DFMO (inibidor da   

ODC) in vitro na infecção de macrófagos humanos com Leishmania 

amazonensis. 
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Abstract 

 

Diffuse Cutaneous Leishmaniasis (DCL) is a rare clinical chronic manifestation of 

tegumentary leishmaniasis caused by Leishmania amazonensis. DCL is characterized by an 

inefficient parasite-specific cellular response and heavily parasited macrophages and poses an 

important challenge to treatment. It has been demonstrated that lipid mediators and enzymes 

associated with the polyamines biosynthetic pathway, such as arginase I and ornithine 

decarboxylase (ODC) plays a crucial role in Leishmania infection.  It has been shown that 

murine macrophage infection by L. amazonensis increases arginase I, TGF-β and PGE2 

contributing to parasite proliferation. In addition, experimental arginase inhibition is able to 

control Leishmania proliferation.  However, whether these mediators participate in DCL 

pathogenesis remains unknown. Here, we compare arginase, ODC, PGE, cytokines and 

chemokines in plasma and lesions from LCL and DCL patients. Moreover we evaluated 

arginase and ODC inhibition in human macrophages infected with L. amazonensis. 

Investigating the involvement of lipid mediators and the polyamines pathway with 

inflammatory response in DCL pathogenesis can favor the development of new strategies for 

therapeutic intervention. 
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Leishmania amazonensis; Diffuse cutaneous leishmaniasis; arginase I, ODC, TGF-β and 

Prostaglandin E2. 

 



 

 

Introduction 

Cutaneous leishmaniasis presents a wide spectrum of clinical manifestations varying from 

hyper-responsive mucocutaneous leishmaniasis (MCL) and hypo-responsive (DCL) and with 

most cases being of self-healing localized cutaneous leishmaniasis (LCL) with moderate cell-

mediated immune response [1,2]. Diffuse cutaneous leishmaniasis (DCL) is a rare clinical 

manifestation of human leishmaniasis and is characterized by chronic evolution of the disease, 

several nonulcerated nodular skin lesions affecting large areas of the body, predominance of 

macrophage cells in the lesions, uncontrolled parasite proliferation inside macrophages, 

absence or reduction of the cellular immune effectivity response against parasite antigens 

resulting in negative responses of the Intradermo Reaction of Montenegro (IRM) and 

resistance to most therapeutic strategies [3,4].   The molecular mechanisms underlying DCL 

pathogenesis are still unclear and there is no efficient treatment available.  

Regarding immune response from DCL patients, it is well characterized in lesions or 

reestimulated peripheral blood mononuclear cells that whilst there is an increase in anti-

inflammatory cytokines [2,5], pro-inflammatory cytokines and chemokines are decreased [6], 

indicating that immunosuppression might be involved with inflammatory balance. However, 

the effective mechanisms responsible for this hiporesponsiveness are not yet clarified.  In this 

context, the arginase is emerging as a critical mechanism of immune regulation in Leishmania 

infection. This enzyme metabolizes L-arginine into urea and L-ornithine, the substrate used 

for ornithine decarboxylase (ODC) to produce polyamines that are crucial for the parasite 

replication [7, 8, 9].  

It has been demonstrated that arginase is important for experimental Leishmania infection 

since macrophages treated with LOHA (L-hydroxyl arginine), an arginase inhibitor, had 

parasite load impressive decreased [10]. Recently was showed that arginase is increased in 

lesions from patients with LCL and might be important for pathogenesis of the disease [11], 

proving this is also an important route for Leishmania human infection.  



 

 

Several groups have proven that others inhibitors for polyamines biosynthetic enzymes are 

efficient in control Leishmania replication in vitro and in vivo for mice model. DFMO, a 

potent ODC inhibitor, effectively inhibited L. donovani [12] and L. infantum [13] 

promastigotes growth in culture.  ODC deficiency also affects the growth of the intracellular 

amastigote form since mice infected with ODC-knockout strains of  L. donovani had a 

decreased parasite load on the liver and spleen when compared with wild-type [14]. 

Moreover, knockout strains of Leishmania amazonensis, L. major and L. donovani 

promastigotes deficient for arginase or ODC were all demonstrated to be auxotrophic for 

polyamines [15,16,17,18], showing that polyamines biosynthetic enzymes could be used as 

potential drugs targets for Leishmania.  

Arginase competes with iNOS (inducible nitric oxide synthesize) for the same substrate, L-

arginine. Which enzyme will preferentially be activated is determined by the profile of 

molecules in microenvironment.  When INF-y, IL-1, IL-12 or TNF-a prevail iNOS is rather 

activated triggering NO production, that has a potent Leishmania microbicidal [19,20,21]. In 

another hand, anti-inflammatory cytokines as IL-4, IL-13, IL-10 and TGF-B as well some 

lipid mediators like PGE2 up regulate the enzyme arginase [22]. Phopholipase A1 cleaves 

arachidonic acid (AA) from plasma membrane and it is converted by COX1 or COX2 into 

PGH2, which is converted to PGD, PGE and PGF, by the action of their respective synthase.   

It has been demonstrated that L. amazonensis is able to increase arginase I, TGF-β and 

prostaglandin E2 contributing to parasite proliferation enhancement in murine macrophage 

[23, 24, 25] and the outcome of Leishmania infection depends on the inflammatory response 

balance. Nevertheless, the relevance of these mediators for DCL pathogenesis remains 

unknown. Therefore, in this study we evaluate not only the cytokines and chemokynes, but 

we attempt to the lipid mediators, arginase, ODC and the others polyamines biosynthetic 

enzymes to better understand the immune and inflammatory response in human Leishmania 

infection. Investigating the involvement of arginase, enzymes from polyamines biosynthetic 



 

 

pathway and lipid mediators associated with inflammatory response in DCL pathogenesis can 

favor the development of new strategies for therapeutic intervention. 

 

Materials and methods 

 

Ethics Statement 

Written informed consent was obtained from all participants or legal guardians and all data 

analyzed were anonymized. All clinical investigations were conducted according to the 

principles expressed in the Declaration of Helsinki. The project was approved by the 

institutional review board from Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, FIOCRUZ - BA 

approved the project license number 136/2007. 

 

Epidemiological and clinical evaluations 

Epidemiological and clinical characteristics of the patients with LCL and DCL are presented 

in Table 1. DCL patient’s data were obtained between 1980 and 1990 [5,26] and were studied 

at the University of Bahia Hospital and in the Hospital dos Servidores do Estado do 

Maranhão, a state located in the Northeast of Brazil and were followed by Dr. Jackson Costa 

[27]. All DCL patients were diagnosed following previously described criteria [28,29]. DCL 

patients presented prolonged natural history of their disease, negative skin response to 

leishmanin, intense number of parasited macrophages, multiple nodular lesions in all over the 

skin and chronic evolution of the disease, with several remissions.  LCL patients were from 

State of Bahia, Brazil and were followed by Dr. Aldina Barral. Individuals with LCL 

presented a typical skin ulcer, positive skin test response to leishmanin (Montenegro test), 

duration of disease up to two months and presence of single or few ulcerated lesions [30]. 

Relatives were chosen as controls to ensure that environmental factors would be as similar as 

possible between study groups. They had careful physical examinations and showed no 



 

 

cutaneous lesions and had no prior history of cutaneous leishmaniasis.  Leishmanin skin test-

reactive (LST+) and nonreactive (LST-) controls were identified among 49 family members 

of DCL patients. Since there were no differences for any LST + and LST- data, in all the 

graphs this group appears only as endemic control (EC).  

 

Plasma and biopsy sampling 

Individuals were examined and their blood samples (10 mL) were collected for serological 

experiments. Twelve DCL, twenty nine LCL and 49 family members of DCL patients plasma 

samples were studied. Skin biopsies (3 or 4 mm) were embedded in a cryopreservation resin, 

snap-frozen and stored in liquid nitrogen. We have studied lesions from 7 patients with LCL 

for less than two months (early LCL) and 3 biopsies of DCL patients. All DCL and LCL 

patients had active disease when plasma or cutaneous biopsies were collected. 

Inflammatory mediators Measurement 

Plasma levels of arginase, ODC and TGF were measured using ELISA according to the 

manufacturer's instructions (Hycult Biotech, Wuhan EIAAB science co. and R&D Systems, 

respectively). Total TGF-β1 was measured in plasma after acidification to activate latent TGF-

β1 followed by neutralization. Interleukin (IL)-10, IL-12, IFN-y, MCP-1, CXCL-10 and TNF-

α plasma levels were measured using de Cytometric Bead Array - CBA Human Inflammatory 

kit (BD Biosciences Pharmingen) according to the manufacturer's protocol. The flow 

cytometry assay was performed and analyzed by a single operator. PGE2 production was 

measured using a specific enzyme immunoassay (PGE2 EIA kit, Cayman Chemical, Ann 

Arbor, MI) according to manufacturer’s instructions. The concentrations of the arginase, 

ODC, PGE, LTB4, TGF-β1, IL-10, IL-12, IFN-y, MCP-1, CXCL-10 and TNF-α were 

determined by comparison with a curve generated from each inflammatory mediator standard, 

respectively. The same protocols were used for in vitro assay to measure TGF, PGE, TNF and 

IL-12 in supernatant from human macrophage infected with Leishmania amazonensis. 



 

 

 

Measurement of arginase enzymatic activity 

Urea is a product of L-arginine hydrolysis by arginase; therefore, arginase activity was 

measured by colorimetric assay for the detection of urea in plasma samples. Accordingly, 50 

ul 10 mM MnCl2/50 mM Tris/HCl, pH 7.4 was added, and the plasma was activated at 55˚C 

for10 min. Arginine hydrolysis was performed at 37˚C for 60 min by mixing 50 ul 0.5 M L-

arginine (Sigma-Aldrich) pH 9.7. The reaction was stopped by the addition of 400 ul 

H2SO4/H3PO4/H2O (1:3:7, v/v/v). For quantification of urea produced, 25 ul 9% a-

isonitrosopropiophenone (ISPF, dissolved in 100% ethanol,Sigma) was added and incubated 

for 45 min at 100˚C. A standard curve was obtained by adding 100ul (1, 2, 5,10, 15, 20 mg) 

urea (J. T. Baker, Phillipsburg, NJ) to 400 ul acidic mixture and 25 ul a-

isonitrosopropiophenone. After 10 min in the dark, the optical density (OD) was measured at 

550 nm. One unit of enzyme activity is defined as the amount of enzyme that catalyzes the 

formation of 1 umol of urea per min. 

 

Immunohistochemistry 

 Paraffin sections were cleared in xylene, rehydrated in graded ethanol (100–30%) and 

distilled water, and subjected to antigen retrieval by boiling in citrate buffer for 30 min. After 

cooling to room temperature in citrate buffer, sections were incubated in 3% hydrogen 

peroxide (H₂ O₂ ) for 20 min to inhibit endogenous peroxidase activity, and then with 3% 

skimmed milk in PBS for 60 min to inhibit nonspecific reactions. The sections were incubated 

overnight at 4 °C in a humidified chamber with primary antibodies against human  Arginase I 

( 2 ug/ml; 1:100 - Santa Cruz Biotechnology, INC), ODC (4 ug/ml; 1:100 - Cayman 

Chemical, Ann Arbor, MI), COX-2 (2 ug/ml; 1:50 - Cayman Chemical, Ann Arbor, MI) and. 

The samples were then rinsed in PBS and incubated with biotinylated secondary antibody for 

30 min at room temperature followed by streptavidine-HRP for 30 min. Positive reactions 



 

 

were visualized with 3,30-diaminobenzidine (DAKO, Cambridge, UK). Non-immunized 

mouse or rabbit IgG served as negative controls. Sections were counterstained lightly with 

hematoxylin. Digital images were obtained from fields of 400x magnification, captured 

using Nikon E600 microscope and Olympus Q-Color 1 digital camera with Image Pro Plus 

program.  

 

nCounter TM analysis 

Total RNA was extracted from biopsy from lesions of LCL (n=7) and DCL (n=4) patients 

using Trizol, according to the manufacturer’s protocol, followed by an additional purification 

step using RNeasy colums (QIAgen Benelux B.V., Venlo, the Netherlands). nCounterTM 

(NanoString Technologies, Seattle, United States) analysis was performed at the VIB 

MicroArray Facility (Leuven, Belgium), based on direct molecular bar-coding of target RNA 

transcripts and digital detection (Geiss et al., 2008; Moens et al., 2012). Through the use of 

colour-coded probe pairs and direct hybridization, without the use of reverse transcriptase nor 

amplification, host specific cellular genes, including housekeeping genes for normalization, 

were quantified at the femtomolar range (ARG I; ODC; EP1; EP2; EP3; EP4; PLA1 A; 

PLA2G4A; PTGS1; PTGS2; PGES; SMS; SRM; GUSB; G6PD; GAPDH; HPRT1; CD45). 

 

Cell culture 

Human blood was obtained from healthy volunteers from Hemocentro do Estado da Bahia, 

BA, Brazil. Human monocytes were isolated by centrifugation using Phicol medium 

according to the manufacturer’s instructions (Robbins Scientific Corporation, Sunnyvale, CA, 

USA). Peripheral Blood Mononuclear Cells -PBMC were isolated by passage over Ficoll-

Hypaque gradients (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Briefly, the blood was centrifuged 

for 30 min at 300 g at room temperature. PBMC were washed three times, resuspended at a 

concentration of 5 × 106 cells per ml in RPMI-1640 medium (Invitrogen, Carlsbad, CA, 



 

 

USA), plated in a 24-well tissue culture plate (Corning Incorporation, Costar, NY, USA), and 

incubated at 37°C and 5% CO2 for 30 min. Nonadherent cells were removed; adherent cells 

were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine 

serum (FBS-Hyclone, Ogden, UT, USA), 2 mM/ml L-glutamine, 100 U/ml penicillin and 100 

μg/ml streptomycin (all from Invitrogen) for 7 days to macrophage differentiation. 

 

 

Leishmania culture and macrophage infection 

The parasite used in these experiments was obtained by puncture and aspiration after previous 

asepsis and anesthesia of nodular lesions from a DCL patient.  L. amazonensis 

(MHOM/BR/87/BA336) promastigotes were cultured at 25°C in in Schneider medium, 

supplemented with 10% SBF, 2 mM/ml L-glutamine, 100 U/ml penicillin, and 100 μg/ml 

streptomycin (all from Invitrogen, Carlsbad, CA),pH 7.2, at 25°C until they reached the 

stationary phase. Macrophages, previously differentiated, were infected with L. amazonensis 

in the early stationary phase at a parasite-to-cell ratio of 6:1. After 4 h incubation at 34˚C, free 

parasites were removed by extensive washing with PBS to remove extracellular parasites and 

arginase (nor-NOHA - 10ug/ml) or ODC inhibitors (DFMO - 0,5 mM ) were added into 

cultures. After 72 h post-infection, infected macrophage monolayers were extensively 

washed, and medium was replaced by 0.5 ml of Schneider medium (Life Technologies), 

supplemented with 10% FBS, 100 U/ml penicillin and 100 μg/ml streptomycin (all from 

Invitrogen) (Gomes et al. 2000). Monolayers were cultured at 26°C for additional 4 days. 

Intracellular load of L. amazonensis amastigotes was estimated by production of proliferating 

extracellular motile promastigotes in Schneider medium (Gomes et al. 2000). Alternatively, 

cultures after 24 or 72 h post-infection Gomes et al. 2000 were fixed in 100% methanol and 

stained with Giemsa (Merck). The percentage of infected macrophages and the infectivity 

index (percentage of infected macrophages x average number of amastigotes per macrophage) 



 

 

were determined by randomly counting at least 200 macrophages per slide in light 

microscope, using the immersion objective (100X).  

 

 

 

Statistical analysis  

Data are reported as median of representative experiments and were analyzed using GraphPad 

Prism 5.0 (GraphPad Software Inc.). For the ordinal variables, differences between groups 

were calculated using nonparametric Kruskal-Wallis with two-tailed Dunn's multiple 

comparison post test and nonparametric Mann-Withiney unparead-t tests for two groups 

comparison. The chi-square test was used to compare differences in categorized variables. 

Spearman test was used to verify the significance in the correlations between arginase and 

arginase acitivity, ODC, TGF-B, PGE2, TNF, IL-12, MCP-1, IFN-Y and CXCL-10. Non-

linear curve fit was also plotted to illustrate the general trend of the correlations. Linear 

regression was used to analyze nanostring data. The r and p values are plotted in each graph. 

Differences were considered statistically significant at p ≤ 0.05. 

 

Results 

3.1 Arginase I and inflammatory mediators in plasma from DCL patients  

Parasite Leishmania depends on the arginase to survive and proliferate inside macrophage 

[31] and in axenic culture [16]. Considering that lesions from DCL patients have several 

macrophages heavily parasitized we firstly measured arginase in plasma from DCL patients.  

We showed that DCL plasma had the highest arginase I levels in comparison to LCL or 

endemic controls (EC) (Fig1A). It is interesting to note although LCL is less severe than 

DCL, arginase I was also increased at least fivefold in LCL plasma compared to EC. Besides 

the arginase protein, we evaluated the enzyme activity and also DCL patients presented higher 



 

 

arginase activity (69.850 U/ml) than in LCL (36.602 U/ml) and EC (28.971 U/ml) (data not 

shown). L-ornithine, the arginase product, can be used for two different enzymes, ODC and 

ATC, resulting in polyamines or proline, respectively [32]. In order to check if the subsequent 

polyamine biosynthetic enzyme was also modulated we compared ODC levels between the 

groups. Indeed, ornithine decarboxylase was augmented in DCL plasma when compared with 

groups, EC and LCL (Fig.1B). 

Next we investigated the mediators known to modulate the outcome of L-arginine enzymes 

pathway. The PGE2, an important lipid mediator involved with Leishmania amazonensis 

surveillance, had higher levels in DCL and LCL when comparing to EC. No difference was 

detected between DCL and LCL plasma (Fig.1C). After that, we evaluated the anti-

inflammatory cytokine TGF-β, known by deactivating macrophages making them permissive 

to Leishmania infection. DCL plasma showed increased levels of TGF-β compared to LCL 

plasma patients (Fig.1D).  

Further we examined the pro-inflammatory mediators. It was observed that while IL-12 

(Fig1I) and MCP-1(Fig.1K) decreased in DCL compared with both LCL and EC group, TNF-

α (Fig.1J) and CXCL-10 (Fig.1L) were reduced in relation just to LCL. 

To check whether arginase production was linked with inflammatory mediator profile, we 

applied correlation statistics tests between these variables.  Arginase had positive correlation 

with anti-inflammatory mediators: arginase activity (Fig. 1E, r = 0.497, p = 0.003); ODC (Fig. 

1E, r = 0.559, p = 0.0003); PGE2 (Fig. 1E, r = 0.455, p = 0.006); TGF (Fig. 1E, 

r = 0.599, p = 0.0001) and a negative correlation with pro-inflammatory mediators: IL-12 (Fig. 

1E, r = -0.633, p = 0.001); TNF (Fig. 1E, r -0.487, p = 0.001); CXCL-10 (Fig. 1E, r = -

0.512, p = 0.002), except MCP-1 (Fig. 1E, r = -0.048, p = 0.771). These data emphasize that a 

predominant anti-inflammatory and reduced pro-inflammatory phenotype be associated with 

high arginase levels and that systemic release of inflammatory mediators reflect the 

immunosuppression observed in DCL patients. 



 

 

  

3.2Arginase and PGE2 pathway expression is increased in DCL lesions  

In order to check whether arginase, ODC and PGE2 were also expressed in situ, we 

performed immunohistochemistry in lesions from DCL and LCL patients. Arginase and ODC 

expression were consistently higher in DCL lesions (n=3) than in LCL samples (n=3), as 

shown in Fig. 2A, 2B, 2D and 2E. For PGE2 analysis, we evaluated an enzyme involved with 

its synthesis, COX-2. Figure 2C shows clearly that DCL lesions had an expressive increase in 

COX2 expression compared with LCL lesions (Figure 2F).   No reactivity was detected using 

an isotype control antibody (Data not Shown).  

To validate the role of arginase and PGE2 pathways in LTA, we performed a comprehensive 

in situ analysis of all known arginase pathway enzymes genes, including ODC, OAZ, 

spermidine synthetase, spermine synthetase and a selection of specific cellular genes related 

with PGE2 signaling, i.e., PGES, PLA2, PTGS1, PTGS2, the receptors EP1, EP2, EP3 and 

EP4 in DCL (n=4) and LCL (n=7) biopsies, as well as control skin biopsies. Using nCounter 

analysis (Geiss et al., 2008; Moens et al., 2012), mRNA levels of selected genes were 

quantified and normalized to pan-leukocyte marker CD45 mRNA, to correct for differential 

levels of leukocyte infiltration between patient biopsies. DCL cells showed significantly 

increased mRNA levels of arginase when compared to LCL, confirming the enzyme 

expression in plasma and the lesions by ELISA and immunohistochemistry, respectively 

(Suplemental figure 1A). However, ODC mRNA levels were not signficantly different 

between both pathologies (Suplemental figure 1B). Regarding cytokines, mRNA levels of IL-

4 and IL-10 genes were also significantly increased, whereas TNF mRNA was decreased in 

DCL in situ (Suplemental figure 2A, 2B and 2C). 

PGE2 binds to several cellular receptors, with different outcomes for inflammatory response. 

Among the four receptors we analyzed, only EP2 mRNA was significantly overexpressed in 

DCL vs. LCL biopsies (Figure I). Upstream of PGE, phospholipase A1 (PLA1), is the crucial 



 

 

enzyme for arachidonic acid production. Likewise, PLA1 mRNA was significantly higher in 

DCL vs. LCL lesions (Data not shown).  

Next, we assessed the in situ relationship between arginase gene expression and 

prostaglandins, as well as polyamine biosynthetic enzymes by linear regression analyses. As 

shown in Fig. 2G, arginase mRNA levels are positively correlated to PLA2G4A (r
2
=0,505; 

p=0.01), PGES (r
2
=0,444; p=0.02), PTGS1 (r

2
=0,807; p=0.0002), PTGS2 (r

2
=0,396; p=0.03), 

all of them enzymes in the prostaglandin  and also to SMS (r
2
=0,605; p=0,004) and SRM 

(r
2
=0,645; p=0,002), the polyamine enzymes (Figure 2H). Accordingly, these data 

substantiate that arginase plays a central role in modulating essential enzymes of both 

prostaglandin and polyamines pathways, thus offering an environment extremely permissive 

to Leishmania establishment. 

 

3.3 Arginase and ODC inhibition control Leishmania amazonensis infection in human 

macrophages 

To determine whether arginase could alter the course of Leishmania infection, human 

monocyte-dereived macrophages from health volunteers were infected with Leishmania 

amazonensis, treated with arginase (NOHA- Nω-hydroxy-L- arginine) or ODC (DFMO) 

inhibitors and had parasite burden evaluated through parasite viability assay. Parasite load 

was similar at 24 h post-infection for all groups, indicating the drugs used in this study did not 

affect the parasite internalization. However, the control group, macrophages infected with 

Leishmania plus medium only, increased the number of parasites 72 hours post infection, 

whereas the groups treated with NOHA or DFMO the amount of viable parasites is much 

lower than in Ctrl group, suggesting that treatment inhibits parasite replication (Figure 3A). In 

addition, the photomicrography at 72 h pos infection confirmed that NOHA (Figure 3B2) and 

DFMO (Figure 3B3) were able to control parasite proliferation more efficiently than control 



 

 

group (Figure 3B1), corroborating with results obtained by optical microscopy analysis, for 

both the percentage of infected macrophages and the infectivity index (Data not Shown).  

 Next, we measured essential mediators for Leishmania survival and proliferation in human 

macrophage culture supernatants at 24h. First, we observed that NOHA or DFMO treatment 

decreased TGF (Figure 3C) and PGE (Figure 3D) production at least by half when compared 

with the control group. Subsequently, we measured key cytokines controllin Leishmania 

infection in macrophage supernatants. NOHA-treated cells  displayed a three-fold increase in 

both TNF (Figure 3E) and IL-12 levels (Figure 3F), whereas DFMO-treated cells did not alter 

cytokine levels, as compared to untreated cells Thus, arginase and ODC inhibitors modulate 

inflammatory mediators and may be regarded as promising targets to inhibit Leishmania 

proliferation in infected human macrophages. 

Discussion 

Previous reports identified arginase as a key molecule in susceptibility to leishmaniasis 

[11,33].  However, data concerning its relationship to polyamine biosynthetic enzymes, PGE2 

and the inflammatory response are lacking. Our findings lead us to propose a straightforward 

pathway by which TGF-beta stimulates COX-2/PGE2, which in turn increases the polyamine 

biosynthesis pathway in DCL lesions, thus resulting in a permissive microenvironment for 

Leishmania proliferation and progression to chronic disease. 

Plasma from DCL patients displayed higher expression and activity levels of arginase when 

compared to LCL. High levels of arginase activity has been reported in several others human 

pathologies in plasma or saliva as useful biological biomarkers [34, 35, 36], in some cases 

also being an indicator of disease progression [37,38] and in others parasitic diseases [67], but 

the mechanism by which arginase is released remained unclear. Regardless of its source, the 

data point out that arginase levels in plasma is unbalanced in DCL and LCL patients when 

compared with health endemic control. Further, the relation between arginase level and 

clinical forms, allow us consider arginase as a biomarker for Leishmaniasis severity. In fact, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3344919/figure/pone-0036595-g002/


 

 

arginase is recently described as inflammatory biomarker associated with cardiovascular 

disease [39], obesity [40], asthma [41], psoriasis [42], and breast cancer [43, 44]. 

Hitherto, experimental murine models have shown that Leishmania-infected macrophages 

increase arginase expression and activity [10, 45]. Recently, increased arginase activity was 

demonstrated in situ in LCL lesions from Ethiopian patients [11] as well as plasma from 

visceral Leishmaniasis patients. The difference in arginase expression, plasma and lesions, 

could be induced by the parasite or can be a consequence of the host gene polymorphisms, as 

indicated for others pathologies [46, 47].   

The arginase pathway is preferentially driven by the presence of anti-inflammatory mediators 

such as the lipid mediator PGE2 [48] and TGF-b [31]. Though PGE2 production between 

DCL and LCL patients had no differences in plasma, both forms had higher values compared 

with endemic control showing that PGE2 might be relevant to cutaneous leishmaniasis.  

Prostaglandin E2 has four G-protein-coupled E-prostanoid receptor, EP1, EP2, EP3 and EP4, 

which bind PGE2 and trigger different signalling pathways inducing multiple effector 

functions, reflecting the ubiquitous functions of PGE2 [49,50,51]. In fact, differences between 

DCL and LCL lesions were only detected for EP2 mRNA levels. It has been shown that 

signaling of PGE2 through EP2 promotes Th2 immune response [52] and suppression of 

microbicidal activity of alveolar macrophages through EP2/EP4 receptors, increases cAMP 

inhibiting the assembly and activation of p47phox [53]. 

Indeed, the potent immunomodulatory effects played by PGE2 are ambiguous, depending on 

the profile of in situ mediators.  It has been demonstrated that PGE2 synergized with TNF-a 

induces high levels of IL-12 production by DCs [54], while TGF-b synergizes with PGE2 

blocking IFN-a and TNF secretion [55] therefore associated with suppression of host immune 

response [56, 57] and switching the Th1 to Th2 response [58,59].  Therefore, it seems PGE2 

from LCL plasma together with TNF and IL-12 support properly activation by immune 

system whilst in DCL patients, PGE together with TGF has opposite effects suppressing their 



 

 

immunological response.  In fact, arginase levels is up-regulate by anti-inflammatory 

mediators and down-regulate by pro-inflammatory mediators as shown by statistical 

correlation analysis, emphasizing that there indeed is an association between arginase 

expression and inflammatory mediators and it should also be decisive for the outcome of the 

clinical forms of cutaneous leishmaniasis.  

Although unexpected, investigating plasma mediators in DCL patients with restricted 

tegumentary lesions is conceivable since these lesions should disseminate throughout the 

body by the hematogenic pathway and might leave metabolic traces of the inflammatory 

response in peripheral blood. In agreement with the literature, anti-inflammatory mediators in 

the lesions and in reestimulated PBMC from DCL patients is also present in plasma [5, 60].  

Interestingly, LCL with few lesions (2-6), also showed changes in inflammatory mediators, 

even when compared to endemic controls. This scenario in patients plasma is highly 

consistent with LCL and DCL clinical status and disease outcome, cure or persistence, 

respectively. Therefore it is feasible monitor the clinical status of patients by measurement of 

biomarkers in the blood, by a fast and less invasive manner that could be useful in targeting 

the most appropriate treatment. 

Besides arginase, ODC, the subsequent downstream enzyme required for polyamine 

synthesis, was also enhanced in DCL vs. LCL plasma. Beyond ODC, L-ornithine can also be 

metabolized in proline by ornithine amynotranspherase, which is related with collagen 

production. The increased expression of ODC is an indicative that arginase pathway is being 

diverted to the first step of polyamines biosynthesis. In addition, both arginase and ODC have 

also increased expression in DCL lesions compared to LCL indicating that there must be a 

difference in the amount of polyamines produced in situ. Indeed we also found trough linear 

regression that arginase mRNA levels was increased in DCL lesions and is directly related to 

spermine and spermidine synthase mRNA levels, the two enzymes responsible for polyamine 

synthesis, spermine and spermidine respectively.   Histological analysis of the DCL lesions 



 

 

show heavily parasitized cells while in LCL lesions parasite is scarce [30]. So, the high 

expression of polyamines biosynthetic enzymes is possible contributing to the intense 

Leishmania proliferation in DCL patients. 

Arginase was also directly related to phospholipaseA1, COX-1, COX2, and Prostaglandin E2 

synthase, all ezymes envolved with PGE2 syntheses. Arginase relation with prostaglandin 

biosynthetic pathway is enforced by difference in COX2 expression in situ between DCL and 

LCL lesions.   

The expression of COX-2 is usually absent under basal conditions and induced by stimuli, 

such as growth factors and cytokines. TGF-β has been shown to induce COX-2/PGE2 

expression in numerous epithelial cell types [61,62] and in peripheral blood lymphocytes [63]  

by suppressing degradation of COX-2 mRNA [64].  In addition, TGF enhances arginase 

activity in macrophages and hence increases polyamine release [65]. In agreement with the 

literature, our data show that both TGF as COX are increased in DCL and have a positive 

correlation with arginase, emphasizing that they should be involved in its production. 

Macrophages are the major cells constituting the cellular infiltrate in lesions of DCL patients 

[26, 28]. Th2 cytokines induce alternative activation of macrophages, and a characteristic 

feature of this functional state is pronounced arginase activity, fail to produce NO and fail to 

control the intracellular replication of pathogens, including Leishmania [31,66,67]. Taken 

together, high expression of arginase, ODC, TGF, PGE, IL-4 and IL-10 in lesions or plasma 

from DCL patients support a functional phenotype for alternative activation of its 

macrophages. High arginase activity expressed by macrophages results in increased uptake 

and hydrolysis of extracellular L-arginine into the cells, thereby causing a reduction of L-

arginine levels in the microenvironment.  Arginase-mediated L-arginine deprivation has been 

shown to cause T cell hyporesponsiveness in a variety of pathological and physiological 

responses [68, 69, 70]. Regarding the inability to mount an efficient cell response against 

Leishmania amazonensis, it is tempting to speculate that in DCL, the increased arginase 



 

 

expression by macrophages at the site of infection could result in a down modulation of the 

effectors functions of the infiltrating T cells. The reduced levels of  L-arginine in the plasma 

from  Human Visceral Leishmaniasis was associated with decreased expression levels of 

CD3ζ in T cells [71], but whether this mechanism is indeed involved with DCL 

imunossupression still needs to be further explored. 

The inhibition of polyamines pathway enzymes are efficient for experimental Schitossomal 

[72], Toxoplasma and Trypanossoma infection [73] and have been used as treatment in 

patients with African sleep sickness [74]. It is well known that arginase and ODC inhibition 

directly affect the production of polyamines, which are critical for the survival and replication 

of the Leishmania [10, 14, 75].  Hence, in our model, control of Leishmania amazonensis 

replication in NOHA (arginase inhibitor) and DFMO (ODC inhibitor) treated macrophage 

could be by decrease in polyamines. Besides the expected polyamines, NOHA and DFMO 

appear to modulated inflammatory response. Arginase and ODC inhibition decreased TGF 

and PGE, which are crucial to parasite survive and proliferation by inhibiting activation of the 

macrophage [76]. Moreover, treatment with nor-NOHA increased TNF and IL-12, what could 

activate macrophage to produce nitric oxide (NO) [77], a potent Leishmanicidal molecule. In 

fact, NO release in NOHA group was augmented compared with untreated-group. Another 

possible explanation for NO increasing could be inhibition arginase activity by nor-NOHA 

improved availability of arginine, the substrate for iNOS. Accordingly, treatment with the 

arginase inhibitor nor-NOHA altered cytokine profile suggesting that functional status of 

macrophage was changed from classically for an alternative activation. Interesting, DFMO 

treatment did not increase pro-inflammatory cytokines or NO levels although proved to be as 

efficient as NOHA in controlling parasite load. These data proves that polyamines seem 

sufficient to support Leishmania amazonensis survival and multiplication and its inhibition is 

decisive for the outcome of infection. We cannot rule out that arginase and ODC inhibition 

affect the viability of Leishmania by reducing the availability of trypanothione, molecule 



 

 

responsible for the elimination of free radicals in the parasite, since their synthesis depends on 

the spermidine, which is inhibited by the treatment with NOHA and DFMO. Therefore, 

arginase or ODC inhibition could act through a plethora of mechanism: reduction of 

polyamines, change in functional status of inflammatory response and parasite redox system, 

meaning that inhibition of the polyamines is also effective for the human leishmaniasis 

treatment. 

 Taken together, our data suggested that local and systemic release of prostaglandins and 

polyamines pathway in DCL might be implicated in the inability of these patients to mount an 

efficient immune response against Leishmania infection providing a favorable environmental 

for parasite replication and dissemination of the disease. Thereby, we conclude that 

Leishmaniasis pathology is strictly associated with inflammatory response unbalance and 

such pathways should be explored as novel targets for therapeutic intervention in the 

Leishmaniasis treatment. 
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Legends of figures 

Figure 1. Arginase I, ODC and antiinflammatory mediators in plasma from DCL and 

LCL patients. Plasma levels of protein Arginase (A) ODC (B), PGE2 (C), TGF-β1 (D), 

TNF-α (I), IL-12 (J), MCP-1 (K) and CXCL-10 (L) were measured by ELISA in endemic 

health controls (EC) (n=35), patients with DCL active form (n = 12) or Localized Cutaneous 

Leishmaniasis (LCL) (n = 30). Arginase activity was evaluated by measuring the rate of urea 

formation from L-arginine. Correlation between Arginase I and Arginase activity (E), ODC 

(F), PGE2 (G), TGF(H), TNF-α (M), IL-12 (N), MCP-1 (O) and CXCL-10 (P). Each point 

represents a different donor, and each bar represents the median. The opened circles represent 

DCL donor and closed circles LCL donors. Differences were checked using Kruskal-Wallis 

with Dunn's multiple comparison post test. Spearman test was used to verify the significance 

in the correlations. 

Figure 2.  Local expression of Arginase I, in DCL and LCL patients, is related to 

polyamines and PG biosynthetic pathways. Immunohistochemistry was performed on 

embedded-parafin sections of lesions from DCL and LCL patients with primary antibodies for 

Arginase I (A,B) (2 ug/ml; 1:100 - Santa Cruz Biotechnology, INC), ODC (C,D) (4 ug/ml; 

1:100 - all Cayman Chemical, Ann Arbor, MI), COX-2 (E,F) (2 ug/ml; 1:50 - Cayman 

Chemical, Ann Arbor, MI). The labeling was revealed with diaminobenzidine (DAB) and 

colored with hematoxilina of Harris. Digital images were obtained from fields of 400x 

magnification, captured using Nikon E600 microscope and Olympus Q-Color 1 digital camera 

with Image Pro Plus program. Bars represents 10µm. Total RNA was extracted from lesions 

of LCL (n=7) and DCL (n=4) patients using RNeasy kit. Through the use of colour-coded 



 

 

probe pairs, without the use of reverse transcriptase nor amplification, mRNA transcripts of 

host specific cellular genes were quantified (G,H e I), including housekeeping genes for 

normalization (CD45). Statistical significance was determined by Linear regression 

(Phospholipase A2, r2=0,505 and p=0.01; Prostaglandine Synthase, r2=0,444 and p=0.02; 

Cyclooxigenase 2, r2=0,396 and p=0.03; Spermine Synthase, r2=0,605 and p=0,004; 

Spermine Synthase, r2=0,645 and p=0,002) and two-tailed Mann-whitney test (D).Bars  

Figure 3. Effectiveness of Arginase and ODC inhibitor - Nω-hydroxy-L- arginine 

(NOHA) in Leishmania amazonensis infection. Infected macrophage monolayers were 

cultured with medium alone (   ), NOHA (   ) or with DFMO (    ) (A). Each point represents a 

different donor, and each bar represents the median. Micrographs from L. amazonensis–

infected human macrophages in the absence (B) or presence of 100 mM NOHA (C) or DFMO 

(D) for 72 h. Original magnification: x400. Bars represents 10µm. Differences were checked 

using Kruskal-Wallis with Dunn's multiple comparison post test. Supernatants were collected 

24h later and assayed for the presence of TGF-β1 (E), PGE2 (F) by ELISA and TNF-α (G) 

and IL-12 (H) by Cytometric Bead Array (CBA). Each point represents a different donor, and 

each bar represents the median. Statistical significance was determined by a two-tailed Mann-

whitney test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figures 

 

Figure 1. 

 

0
20

00
40

00

0

2000

4000

6000

8000

10000

15
00

0

30
00

0

50000

100000

150000

r =0.599

p=0.0001

  Arginase I (pg/ml)
T

G
F

- 
1
 (

p
g

/m
l)

0
20

00
40

00

0

1000

2000

3000

4000

5000

15
00

0

30
00

0

r=0.455

p=0.006

Arginase I (pg/ml)

P
G

E
2
 (

p
g

/m
l)

0
20

00
40

00

5

10

15

20

50

100

150

200

15
00

0

30
00

0

r= - 0.487

p=  0.001

Arginase I (pg/ml)

T
N

F
- 

 (
p

g
/m

l)

0
20

00
40

00

0

100

200

300

15
00

0

30
00

0

500

1000

1500  r= -0.633

 p=  0.001

Arginase I (pg/ml)

IL
-1

2
 (

p
g

/m
l)

0
10

00
20

00
30

00

0

300

600

900

1200

10
00

0

20
00

0

30
00

0

r =0.559

p=0.0003

  Arginase I (pg/ml)

O
D

C
 (

p
g

/m
l)

0
10

00
20

00
30

00
40

00

0

20

40

60

80

100

10
00

0

20
00

0

30
00

0

500

1000

1500
r = -0.512

p=  0.002

Arginase I (pg/ml)

C
X

C
L

-1
0
 (

p
g

/m
l)

0
10

00
20

00
30

00
40

00

50000

100000

150000

10
00

0

20
00

0

30
00

0

r =  0.497

p=  0.003

Arginase I (pg/ml)

A
rg

in
a
s
e
 (

U
/m

l)

0
20

00
40

00

0

20

40

60

10
00

0

20
00

0

30
00

0

80

120

160

200

240 r= -0.048

p= 0.771

Arginase I (pg/ml)

M
C

P
-1

 (
p

g
/m

l)

EC LCL DCL
0

500

1000

1500

2000

10000

20000

30000

p=0.0001

p=0.001 p=0.01

A
rg

in
a
s
e
 I
 (

p
g

/m
l)

EC LCL DCL
0

300

600

900

1200

p=0.001

p=0.0004

O
D

C
 (

p
g

/m
l)

EC LCL DCL
0

100

200

300

400

2000

4000

6000 p=0.0001

p=0.001

P
G

E
2
 (

p
g

/m
l)

EC LCL DCL
0

5000

10000

15000

20000
20000

40000

60000

80000

100000

p=0.001

p=0.0001 p=0.0001

T
G

F
- 

1
 (

p
g

/m
l)

EC LCL DCL
0

100

200

300

1000

2000

3000

4000

5000

p=0.001

p=0.0001

IL
-1

2
 (

p
g

/m
l)

EC LCL DCL
0

2

4

6

8

10

30
60
90

120
150

p=0.005 p=0.01

T
N

F
- 

 (
p

g
/m

l)

EC LCL DCL
0

10

20

30

40

50

1000

2000

3000

4000

5000

p=0.0001

p=0.01p=0.01

M
C

P
-1

(p
g

/m
l)

EC LCL DCL
0

10

20

30

40

50

400

800

1200

p=0.01p=0.01

C
X

C
L

-1
0
 (

p
g

/m
l)

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

 

 

 

 



 

 

Figure 2.  
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Figure 3.  
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Supplemental figure 2 
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6. DISCUSSÃO 

 

    Apesar de mais de 50 anos de investimentos notáveis, não há informação suficiente 

disponível sobre a imunopatogênese da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e 

nenhum tratamento confiável é fornecido para lidar com essa grave doença 

(http://www.who.int/leishmaniasis/en/). Esta situação é agravada para a LCD, a forma 

progressiva sem cura da leishmaniose, em que o paciente não responde a nenhum tratamento, 

as lesões frequentemente recidivam e que a doença tem uma evolução crônica (BARRAL et 

al., 1995; CONVIT et al.,1972). 

    Os fatores determinantes da LCD ainda permanecem sem esclarecimentos definitivos, 

podendo estar associados tanto a eventos imunológicos e genéticos do paciente quanto a 

fatores patogênicos relacionados ao parasita e ao vetor (BARRAL-NETTO et al., 1986; 

BOMFIM et al., 1996; CARVALHO et al., 1994).  Assim, nesta tese investigamos o papel da 

exposição de fosfatidilserina como fator de virulência da Leishmania amazonensis e a relação 

das enzimas das vias metabólicas da arginase, das poliaminas e prostaglandinas como 

mediadores inflamatórios chave para patogênese em pacientes com LCD.  

Inicialmente buscamos avaliar a exposição de PS como um fator do parasita que poderia 

contribuir durante a interação parasita-hospedeiro como possível mecanismo 

imunossupressor da LCD (MANUSCRITO 2). A exposição e o reconhecimento de PS na 

superfície de amastigotas de L. amazonensis têm sido implicados na desativação de 

macrófagos, fenômeno que foi denominado de “Mimetismo Apoptótico” (DE FREITAS 

BALANCO et al., 2001; WANDERLEY et al., 2005). Dentro desse contexto, nossa hipótese 

é que as cepas de L. amazonensis isoladas de pacientes com LCD modulariam positivamente 

a exposição de PS na superfície dos parasitas, favorecendo sua infecção e sobrevivência na 

célula hospedeira. Para testarmos nossa hipótese, comparamos a exposição de PS na 

superfície de isolados de L. amazonensis obtidos de pacientes com forma cutânea difusa e 



 

 

cutânea localizada e a resposta deflagrada pela interação desses isolados com macrófagos 

peritoneais murinos. 

Inicialmente investigamos se existia alguma diferença na exposição de PS entre as formas 

amastigotas dos isolados de L. amazonensis obtidos de pacientes com LCL e LCD. A 

diferença encontrada para os valores de PS no tempo de 24 horas pós–infecção pode ser 

decorrente de uma modulação positiva na exposição deste fosfolipídio pelo hospedeiro do 

qual foram isolados.  

A exposição de PS pode ser fundamental para o reconhecimento e fagocitose do parasita 

durante a interação com a célula hospedeira, uma vez que amastigotas podem expor PS na 

superfície sem evoluírem necessariamente para a morte por apoptose. Amastigotas de L. 

amazonensis purificadas de lesões de camundongos, mantidas em cultura axênica a 34˚C, na 

ausência de células hospedeiras, morrem após alguns dias de cultura, apresentando 

fragmentação de DNA, característica de morte por apoptose (MOREIRA; BARCINSKI, 

2004). No entanto quando cultivadas na presença de macrófagos, estas amastigotas são 

altamente infectivas e sustentam a infecção por vários dias, não apresentando evidências de 

que estejam em processo de morte (MOREIRA; BARCINSKI, 2004).  

Existem outros trabalhos na literatura demonstrando que a exposição de PS na superfície 

de células eucarióticas nem sempre está relacionada ao processo de morte celular. A 

exposição deste fosfolipídio é um fenômeno que antecede a degradação de DNA 

(VERHOVEN; SCHLEGEL; WILLIAMSON, 1995) que pode ser revertido antes do 

comprometimento da célula (YANG et al., 2002) e pode estar envolvido em processos de 

sinalização durante as interações celulares. Hemácias senescentes, por exemplo, podem expor 

PS na superfície por um longo período de tempo e esta exposição facilita a remoção destas 

células pelo sistema monocítico-fagocitário no baço (CONNOR; PAK; SCHROIT, 1994). 

Esses dados sugerem que o PS exposto na superfície das amastigotas de pacientes com LCD e 



 

 

LCL não está relacionado ao processo de morte, mas de fato ao mecanismo descrito como 

“Mimetismo Apoptótico”.   

No entanto, este mecanismo não é válido para as formas promastigotas das Leishmanias. 

Apesar de não termos observado diferença na exposição de PS entre os diferentes isolados na 

forma promastigotas durante os sete dias de cultura axênica, houve um discreto aumento para 

ambos os grupos, LCL e LCD, no último dia de análise (dado não mostrado).  Essa 

observação sugere que a exposição de PS faz parte do processo de morte das promastigotas 

após alcançarem à diferenciação em formas estacionárias metacíclicas. Nesse sentido, van 

Zandbergen e colaboradores demonstraram que promastigotas apoptóticas de L. major, em 

um comportamento altruísta, permite a sobrevivência intracelular dos parasitas viáveis (VAN 

ZANDBERGEN et al., 2006). O comportamento altruísta tem sido descrito como mecanismo 

de sobrevivência para várias outras populações de organismos unicelulares, como 

Dictyostelium discoideum (KAISER, 1986) e para o Bacillus subtilis (KAISER; LOSICK, 

1993).  

Wanderley e colaboradores apontam o PS como a molécula responsável para este tipo de 

comportamento (WANDERLEY et al., 2009). Os autores demonstraram que o 

reconhecimento das células PS
pos

 pelos macrófagos estimula os processos de internalização e 

inibe a atividade microbicida, facilitando a sobrevivência e a proliferação das formas PS
neg

 no 

interior da célula hospedeira. A importância deste mecanismo de cooperação entre as duas 

populações foi confirmada em modelo de infecção in vivo. Camundongos infectados com 

formas metacíclicas PS
pos

 ou PS
neg

 isoladamente não desenvolvem lesão ou apresentam lesões 

significativamente menores que aquelas infectadas concomitantemente com as duas formas 

do parasita (WANDERLEY et al., 2009). Apesar de não termos observado diferença quanto à 

exposição de PS na superfície dos promastigotas de L. amazonensis isolados de pacientes 

com LCL e LCD, esse parece ser um mecanismo geral que constitui um fator de virulência 

importante no estabelecimento da infecção por esse parasita.  



 

 

Nossos dados então corroboram que os mecanismos pelos quais a exposição de PS 

favorece a infecção da Leishmania diferem entre as duas formas evolutivas do parasita. 

Enquanto que, em formas promastigotas esta exposição parece ser consequência da 

progressão na diferenciação do parasita, a exposição de PS em formas amastigotas não 

compromete sua viabilidade e modula a resposta inflamatória para desativar o sistema imune 

do hospedeiro. A diferença na exposição de PS em formas amastigotas de L. amazonensis 

isoladas de pacientes com LCL e LCD no tempo de 24 horas refletiu na resposta macrofágica 

durante o curso da infecção tanto na porcentagem de macrófagos infectados bem como no 

índice de infectividade.  Apesar dos valores semelhantes na avaliação do tempo inicial de 5 

horas, após 24 horas se observa uma manutenção da infecção pelas cepas de LCD enquanto 

que ocorre uma redução nas cepas de LCL. Esta diferença no tempo de 72 horas foi 

diretamente relacionada à maior exposição de PS na superfície das ama-LCD no tempo de 24 

horas em relação às ama-LCL. Nossos dados sugerem que as consequências do 

reconhecimento de PS interferem no curso da infecção nos momentos tardios e que a maior 

exposição de PS nas cepas LCD em tempos iniciais possa estar associada a mecanismos de 

desativação do macrófago mediados por PS, que possibilitariam a manutenção da infecção e o 

crescimento intramacrofágico exacerbado. Nesse sentido, já havia sido demonstrado que 

formas amastigotas de L. amazonensis são capazes de inibir a atividade microbicida de 

fagócitos através da exposição e do reconhecimento de PS na sua superfície, o que favorece a 

replicação do parasita (DE FREITAS BALANCO et al., 2001).  

Nossos resultados indicam que isolados de uma mesma espécie de Leishmania, 

proveniente de diferentes formas clínicas apresentam variações que determinam diferenças no 

curso da infecção. Akuffo e colaboradores (1987) demonstraram que culturas de células 

mononucleares de sangue periférico de pacientes, quando estimuladas com antígeno solúvel 

de Leishmania aethiopica (agente etiológico da LCL e da LCD na Etiópia) respondem menos 

ao antígeno de Leishmania obtido de paciente com LCD, nos testes de proliferação celular e 



 

 

produção de IFN-γ, do que aos antígenos de Leishmania obtido de paciente com LCL 

(AKUFFO et al., 1987). Além disso, estudos anteriores do nosso grupo mostraram que cepas 

de L. amazonensis isoladas de diferentes formas clínicas promovem padrões diferentes de 

lesão no curso da infecção em camundongos BALB/c, sugerindo que devam existir diferenças 

sutis entre esses parasitas, não relacionadas com características e moléculas utilizadas para 

taxonomia, que sejam importantes na determinação do curso da infecção (ALMEIDA et al., 

1996). Recentemente foi demonstrada a existência de polimorfismo em parasitas da espécie 

Leishmania (Viannia) brasiliensis isolados de pacientes com LCL, LCM e Leishmaniose 

Disseminada (QUEIROZ et al., 2012). Este trabalho indica que a infecção com diferentes 

isolados pode conduzir a formas clínicas distintas e pode também interferir na resposta ao 

tratamento. Embora esses trabalhos reforcem a participação de fatores associados ao parasita 

na Leishmaniose, não esclarecem quais são e como esses fatores atuariam na patogênese e 

imunorregulação de tal doença.  

Uma característica marcante das análises histológicas feitas em biopsias de pacientes com 

LCD é a presença de macrófagos amplamente vacuolizados (BARRAL et al., 1995). O 

tamanho dos vacúolos induzidos pelos isolados de pacientes com LCD no tempo de 72 horas 

foram consideravelmente maiores do que os induzidos pelos isolados de casos de LCL. Esta 

observação é bastante interessante, tendo em vista a semelhança com a descrição 

histopatológica para as lesões dos pacientes com LCD e LCL dos quais foram isoladas as 

cepas utilizadas neste estudo. Neste trabalho também verificamos que o tamanho do vacúolo 

está relacionado com a quantidade de PS exposto na superfície do parasita, sendo maior nos 

isolados de difusa. Amastigotas isoladas de lesões de camundongos Balb/c nude expressam 

pouco PS e o tamanho dos PVs são bem reduzidos quando comparados com camundongos 

selvagens, confirmando que o tamanho do PV é diretamente proporcional à exposição de PS. 

Existem evidências de que amastigotas de L. mexicana secretam proteofosfoglicanas no 

interior do VP e estes compostos induzem a formação de grandes vacúolos nos macrófagos 



 

 

mesmo na ausência do parasita, sugerindo que possam contribuir para a formação dos 

vacúolos característicos desta espécie (PETERS; STIERHOF; ILG, 1997). Por outro lado, 

Wanderley e colaboradores demonstraram que os grandes vacúolos formados durante a 

internalização das formas amastigotas de L. amazonensis são conseqüência de um processo 

de macropinocitose induzido pelo parasita e são dependentes da exposição de PS 

(WANDERLEY et al., 2006). Embora os mecanismos pelos quais as espécies do complexo L. 

mexicana manipulam a formação de grandes vacúolos parasitóforos ainda não estejam bem 

caracterizados, tem sido sugerido que a expansão do VP pode proteger a L. amazonensis dos 

mecanismos microbicidas do hospedeiro, por diluir as enzimas proteolíticas presentes no VP 

(SACKS; SHER, 2002) e a fusão das vesículas macropinocíticas com o vacúolo podem ser 

um importante mecanismo de aquisição de nutrientes pelas amastigotas intracelulares. Assim, 

a indução e manutenção dos grandes vacúolos observados em pacientes com LCD pode está 

relacionada à exposição de PS nos isolados de L. amazonensis, favorecendo um ambiente 

para replicação e estabelecimento do parasita.  

O TGF-β1 tem sido a principal citocina envolvida nos mecanismos de desativação 

macrofágica em resposta ao reconhecimento de PS.  A produção desta molécula tem sido 

observada em modelos de reconhecimento de células apoptóticas (FADOK et al., 1998; 

SAVILL et al., 2002; FREIRE-DE-LIMA et al.,2006) e lipossomos contendo PS 

(HOFFMANN et al., 2005; OTSUKA; NEGISHI; ARAMAKI, 2007). Da mesma forma que 

o observado durante o reconhecimento de células apoptóticas, De Freitas Balanco e 

colaboradores (2001) demonstraram a produção de citocinas antiinflamatórias por 

macrófagos após o reconhecimento de PS na superfície de amastigotas de L. amazonensis. Os 

autores detectaram a produção de TGF-β após a fagocitose de formas amastigotas, processo 

que é inibido quando o parasita é incubado previamente com excesso de Anexina-V(DE 

FREITAS BALANCO et al., 2001). Posteriormente Wanderley e colaboradores, (2006) 

demonstraram que a produção deste mediador anti-inflamatórias é diretamente dependente da 



 

 

quantidade de PS exposto na superfície do parasita, comprovando a atividade funcional desta 

molécula (WANDERLEY et al., 2006).  

Para determinarmos se o aumento da exposição de PS em isolados de L. amazonensis de 

pacientes com LCD se correlaciona com um mecanismo de inativação macrofágica via TGF-

β1, avaliamos a produção deste mediador no sobrenadante de macrófagos ativados com LPS e 

infectados com os diferentes isolados. Nossos resultados mostraram que houve um aumento 

gradual na produção de TGF-β1 ao longo da infecção tanto para os macrófagos infectados 

com os isolados de pacientes com LCD, quanto para os infectados com os isolados de 

pacientes com LCL, embora estatisticamente não  tenha sido observado diferenças entre os 

grupos. No entanto, a relação TGF/TNF está aumentada no grupo infectado com LCD em 

comparação ao LCL sugerindo que isolados da forma difusa induzem uma resposta 

preferencialmente anti-inflamatória que pode favorecer a proliferação do parasito em sua 

célula hospedeira.  

Além de ser umas das principais citocinas envolvidas na resposta macrofágica deflagrada 

em reconhecimento ao PS, o TGF-β1 está diretamente relacionado à regulação dos eventos 

que sucedem o reconhecimento deste fosfolipídio. Freire-de-Lima e colaboradores, (2006) 

demonstraram que a indução da produção de mediadores antiinflamatórios por células 

apoptóticas é bloqueada na presença de macrófagos da linhagem RAW com receptor truncado 

para TGF-β1 (RAWTβII). Por outro lado, A supressão de NO e a expressão de iNOS 

induzidos pelo reconhecimento de PS foi revertida em macrófagos RAWTβII (FREIRE-DE-

LIMA et al., 2006).  Estes resultados indicam o TGF-β como principal regulador da 

expressão de mediadores antiinflamatórios e concomitante inibição dos mediadores pró-

inflamatórios induzidos em resposta ao reconhecimento de PS por macrófagos.  

Outra molécula que pode estar influenciando no curso da infecção é a citocina IL-10 que 

tem se destacado por imunomodular a resposta do hospedeiro. Embora não tenhamos 

observado diferenças nos valores absolutos de IL-10 entre os grupos LCL e LCD, a relação 



 

 

IL-10/TNF está aumentada no grupo LCD.  Camundongos BALB/c knockout para IL-10 (IL-

10 -/-) infectados com L. major controlam a progressão da doença, além de terem lesões e 

carga parasitária relativamente menores do que os camundongos selvagens (KANE; 

MOSSER, 2001). Em humanos, a produção desta citocina é correlacionada com a progressão 

da lesão em pacientes com LCL (LOUZIR et al., 1998) e LCD (BOMFIM et al., 1996). Além 

disso, a IL-10 também tem sido relacionada aos efeitos imunossupressores em resposta ao 

reconhecimento de PS na superfície de células apoptóticas (FADOK et al., 1998; VOLL et 

al., 1997) e de L. amazonensis (DE FREITAS BALANCO et al., 2001; WANDERLEY et al., 

2006).  

Comparando os valores de PS expostos no tempo de 24 horas e a produção de TGF-β e 

IL-10 no tempo de 72 horas, nossos resultados indicam que existe uma correlação positiva 

entre a exposição de PS nos isolados de L. amazonensis com a produção de TGF-β1 e IL-10. 

Sendo assim é possível que o aumento da exposição de PS na superfície das amastigotas 

isoladas de L. amazonensis de pacientes com LCD esteja associada ao aumento na produção 

de TGF- β1 e IL-10 em tempos mais tardios da infecção. 

Embora esteja bem evidenciado o papel da exposição de PS por Leishmania 

amazonensis, não podemos descartar a possibilidade de tais consequências serem resultante 

da exposição de PS por células do hospedeiro, ou seja, células em apoptose. Este processo 

pode ser consequência da própria infecção ou induzido pela Leishmania, como estratégia de 

sobrevivência.  

Em conjunto nossos resultados demonstraram que os isolados de L. amazonensis de 

pacientes com LCD foram mais infectivos do que os isolados casos com LCL. Nossos dados 

sugerem o aumento na exposição do PS como um dos possíveis fatores patogênicos para 

LCD. Os resultados ate aqui foram abordados no MANUSCRITO 2 e discutidos amplamente 

nas revisões que compõem essa tese (MANUSCRITOS 1 e 3). 



 

 

Tendo em vista que o reconhecimento de PS suprime a resposta imune através da 

produção de mediadores anti-inflamatórios, como TGF e PGE2, e que tais mediadores ativam 

a via alternativa em macrófagos, com aumento da expressão de arginase e consequentemente 

poliaminas, buscamos avaliar no MANUSCRITO 4 (em preparação) o papel dos mediadores 

inflamatórios e as enzimas das vias metabólicas da arginase, poliaminas e prostaglandinas na 

LCD. 

Nas duas últimas décadas as vias biossintéticas da arginase, poliaminas e prostaglandinas 

têm sido relatadas como sendo essencial para a infecção por Leishmania, contribuindo 

significativamente para a proliferação do parasita (WANASEN; SOONG, 2008). No entanto, 

a maioria dos trabalhos usa um modelo murino, não esclarecendo se de fato essas moléculas 

contribuem para a leishmaniose humana. Aqui, foram avaliadas as enzimas fundamentais 

relacionados com a via da arginase, poliaminas e de produção de prostaglandina E2 no plasma 

e de lesões de pacientes com LTA. 

Trabalhos anteriores mostram a arginase como uma molécula chave na suscetibilidade à 

leishmaniose (ABEBE et al., 2012; TAKELE et al.). No entanto, dados sobre a sua relação 

com enzimas de biossíntese de poliaminas, PGE2 e da resposta inflamatória permanecem em 

aberto. Os nossos achados levam-nos a propor uma via simples, através da qual o TGF-beta 

estimula COX-2/PGE2, que por sua vez aumenta a expressão da arginase e consequentemente 

a biossíntese de poliaminas nas lesões de pacientes com LCD, resultando assim num 

microambiente permissivo para a proliferação da Leishmania e progressão de doença crônica. 

O plasma de pacientes com LCD apresentaram maiores níveis de expressão e de atividade da 

arginase quando comparado com LCL. Os elevados níveis de atividade da arginase tem sido 

relatada em diversas outras patologias humanas em plasma ou saliva como biomarcadores 

biológicas úteis (ELEFTHERIADIS et al., ; OZER et al., ; SIPPEL et al., 2011), em alguns 

casos também sendo um indicador da progressão da doença (CLOKE et al., 2010; ELGUN; 

KUMBASAR, 2000) e em outras doenças parasitárias (Das et al., 2010), mas o mecanismo 



 

 

pelo qual a arginase é liberada permanece obscuro. Independentemente da sua origem, os 

dados apontam que o nível de arginase no plasma está alterado em pacientes com DCL e 

LCL, quando comparado com o controle endêmico saudável. Além disso, a relação entre o 

nível de arginase e as formas clínicas permite-nos considerar a arginase como um 

biomarcador para a gravidade da leishmaniose. Nesse contexto, a arginase têm sido 

recentemente descrita como biomarcador inflamatória associada com as doenças 

cardiovasculares (TEKTAS et al., 2012), obesidade (KIM et al., 2012), asma (NORTH et al., 

2009),  psoríase (BRUCH-GERHARZ et al., 2003) e câncer de mama (PEREZ et al., 2012; 

POLAT et al., 2003).  

Até agora, os modelos murinos têm mostrado que macrófagos infectados com Leishmania 

aumentam a expressão e a atividade da arginase (INIESTA; GOMEZ-NIETO; CORRALIZA, 

2001; SHWEASH et al.). Recentemente, o aumento da atividade da arginase foi demonstrado 

in situ em lesões de pacientes Etiopianos com LCL (ABEBE et al., 2012), assim como no 

plasma de pacientes com leishmaniose visceral (ABEBE et al., 2013). A diferença na 

expressão da arginase no plasma e lesões, poderia ser induzida pelo parasita, ou pode ser uma 

consequência de polimorfismos de genes do hospedeiro, como indicado por outras patologias 

(DUMONT et al., 2007; LI et al., 2006). 

A via da arginase é preferencialmente conduzida pela presença de mediadores anti-

inflamatórios, tais como, o PGE2, mediador lipídico (CORRALIZA et al., 1995) e TGF-b 

(INIESTA et al., 2002). Apesar da produção de PGE2 entre pacientes com LCD e LCL não 

apresentarem diferenças no plasma, ambas as formas apresentaram valores mais elevados em 

comparação com o controle endêmico mostrando que o PGE2 pode ser relevante para a 

leishmaniose cutânea. A prostaglandina E2 tem quatro receptores E-prostanóide acoplado a 

proteína G, EP1, EP2, EP3 e EP4, que se ligam ao PGE2 e conduz a diferentes vias de 

sinalização e funções efetoras, refletindo as funções ubíquas do PGE2  (HATA; BREYER, 

2004; KALINSKI, 2012; SUGIMOTO; NARUMIYA, 2007).  Comparando a expressão de 



 

 

mRNA nas lesões de pacientes com LCD e LCL foram detectadas diferenças apenas para o 

receptor EP2. Tem sido demonstrado que a sinalização de PGE2 através do receptor EP2 

promove uma resposta imune Th2 (KAUL et al., 2012) e a supressão da atividade microbicida 

dos macrófagos alveolares através dos receptores EP2/EP4 aumenta cAMP que  inibe a 

ativação e a montagem do p47phox (SEREZANI et al., 2007). 

Os efeitos imunomoduladores potentes desempenhados por PGE2 são ambíguos, dependendo 

do perfil de mediadores presentes in situ. Demonstrou-se que o PGE2 em sinergia com o 

TNF-a induz níveis elevados de IL-12 por células dendríticas (RIESER et al., 1997), enquanto 

que a sinergia do  TGF-b com PGE2 bloquea o IFN-α e a secreção de TNF (BEKEREDJIAN-

DING et al., 2009), portanto, associada à supressão da resposta imune do hospedeiro 

(FARRELL; KIRKPATRICK, 1987; REINER; MALEMUD, 1984) mudando o perfil de Th1 

para Th2 (BETZ; FOX, 1991; NARUMIYA, 2009). Assim, parece que o PGE2 no plasma de 

pacientes com LCL juntamente com TNF e IL-12 provê uma ativação adequada pelo sistema 

imunológico, enquanto em pacientes com DCL, PGE2 juntamente com TGF tem efeitos 

opostos suprimindo a resposta imunológica.  Os níveis de arginase são aumentados por 

mediadores anti-inflamatórios e reduzidos por mediadores pró-inflamatórios, como mostrado 

pela análise de correlação estatística, enfatizando que há de fato uma associação entre a 

expressão de arginase e mediadores inflamatórios e que isso também deve ser decisivo para o 

desfecho das formas clínicas da leishmaniose cutânea. 

Embora possa ser considerado inesperado, investigar os mediadores no plasma de pacientes 

com LCD onde as lesões estão restritas ao tegumento a ideia é concebível uma vez que estas 

lesões difundem pelo corpo por via hematogênica e podem deixar vestígios metabólicos da 

resposta inflamatória no sangue periférico. Em consonância com a literatura, os mediadores 

anti-inflamatórios no plasma de pacientes com LCD também estão aumentados nas lesões 

(DIAZ et al., 2002) e em PBMC reestimulado (BOMFIM et al., 1996).  Curiosamente, LCL 

que possui poucas lesões (2-6), também mostrou mudanças nos mediadores inflamatórios, 



 

 

mesmo quando comparados aos controles endêmicos. Este cenário no plasma de pacientes 

com LCL e DCL é altamente consistente com os estado clínico e a evolução da doença, a cura 

ou a persistência, respectivamente. Sendo assim, é possível propor monitorar o estado clínico 

dos pacientes por medições de biomarcadores plasmáticos no sangue, através de uma forma 

rápida e menos invasiva, que pode ser útil no prognóstico e escolha do tratamento mais 

adequado. 

Além da arginase, ODC, que é a enzima subsequente necessária para a síntese das poliaminas, 

também foi aumentada no plasma de LCD vs. LCL. O aumento da expressão de ODC é um 

indicativo de que a via arginase está sendo desviada para o primeiro passo da biossíntese de 

poliaminas. Além disso, tanto a arginase quanto a ODC também tiveram um aumento na 

expressão em lesões de LCD quando comparado com LCL indicando que deve haver uma 

diferença na quantidade de poliaminas produzidas in situ. De fato, quando comparamos a 

expressão de mRNA em lesões também verificamos um aumento da arginase nos pacientes 

com LCD quando comparado com LCL.  Para verificar se o aumento da expressão da 

arginase estava relacionado com a síntese de poliaminas nas lesões dos pacientes utilizamos a 

análise de regressão linear. Os níveis de mRNA da arginase estão diretamente relacionados 

aos níveis de mRNA da espermina e espermidina sintase, as duas enzimas responsáveis pela 

síntese de espermina e espermidina, respectivamente. A análise histológica das lesões de 

pacientes com LCD mostra células intensamente parasitadas, enquanto nas lesões de LCL a 

quantidade de parasita é escassa (BARRAL et al., 1991). Assim, a elevada expressão de 

enzimas biossintéticas da via das poliaminas pode estar contribuindo para a proliferação 

intensa de L. amazonensis em pacientes com LCD. 

 A expressão dos níveis do mRNA da arginase também foi diretamente relacionada com 

fosfolipase A1, COX-1, COX-2 e prostaglandina E2 sintase, todas enzimas envolvidas com a 

síntese da PGE2. A relação da arginase com a via biossintética da prostaglandina é reforçada 



 

 

com o aumento da expressão de COX2 in situ nas lesões de pacientes com LCD comparada 

com LCL. 

A expressão da COX-2 é geralmente ausente em condições basais e induzida por estímulos, 

tais como fatores de crescimento e citocinas. Tem sido mostrado que TGF-β aumenta a 

expressão de COX-2/PGE2 em vários tipos de células epiteliais (LIU et al., 2007; SHENG et 

al., 2000) e em linfócitos do sangue periférico (BARATELLI et al.) por suprimir a degradação 

do mRNA de COX-2 (MATSUMURA et al., 2009). Além disso, o TGF-β é capaz de 

aumentar a atividade da arginase em macrófagos e, consequentemente, aumenta a produção 

de poliaminas (BOUTARD et al., 1995). Em concordância com a literatura, os nossos dados 

mostram que o TGF assim como a PGE2 estão aumentados no plasma de pacientes com LCD 

e tem uma correlação positiva com a arginase, ressaltando que eles devem estar envolvidos na 

sua produção. 

Os macrófagos são as principais células que constituem o infiltrado celular nas lesões de 

pacientes com LCD (BARRAL et al., 1995; CONVIT; PINARDI; RONDON, 1972). 

Citocinas Th2 induzem ativação alternativa de macrófagos, que tem como características 

deste estado funcional a pronunciada atividade da arginase, a ausência da produção de NO e a 

incapacidade de controlar a replicação intracelular de micróbios patogênicos, incluindo 

Leishmania (BALANA-FOUCE et al., 2012; DAS et al., 2010; INIESTA et al., 2002). Em 

conjunto nossos dados sugerem que a expressão elevada da arginase, ODC, TGF, PGE, IL-4 

(Figura Suplementar 2) e IL-10 (Figura Suplementar 2)  em lesões ou plasma de pacientes 

com LCD suporta um fenótipo funcional para a ativação alternativa dos seus macrófagos. Alta 

atividade da arginase em macrófagos resulta em aumento da absorção e hidrólise de L-

arginina extracelular nas células, causando assim uma redução dos níveis de L-arginina no 

microambiente. A privação de L-arginina causado pelo consumo da arginase tem sido 

associada à hiporesponssividade das células T numa variedade de respostas patológicas e 

fisiológicas (KROPF et al., 2007; RODRIGUEZ et al., 2005; ZEA et al., 2005). Com relação 



 

 

à inabilidade de montar uma resposta celular eficiente contra Leishmania amazonensis 

observada em pacientes com LCD é possível especular que o aumento da expressão da 

arginase pelos macrófagos no local da infecção pode suprimir as funções efetoras das células 

T. Tem sido demonstrado que a arginase participa na supressão das células T em outros 

modelos, como: Helicobacter pilori (ZABALETA et al., 2004), células tronco embrionárias 

humanas (YACHIMOVICH-COHEN et al.) e período de gestação (KROPF et al., 2007). 

Recentemente foi demonstrado que os níveis reduzidos de L-arginina no plasma de pacientes 

com leishmaniose visceral foi associado com a diminuição dos níveis de expressão de CD3ζ 

em células T (ABEBE et al., 2013), mas se este mecanismo é de fato associado com a 

imunossupressão em LCD ainda precisa ser mais  explorado. 

A inibição das enzimas da via das poliaminas é eficiente para o modelo experimental de 

Schitossoma (HESSE et al., 2001), Toxoplasma (LI et al., 2012) e infecção por Trypanossoma  

e tem sido utilizado no tratamento de pacientes com a doença do sono Africano (VAN 

NIEUWENHOVE et al., 1985). É bem conhecido que a inibição da arginase e ODC afeta 

diretamente a produção de poliaminas, que são críticas para a sobrevivência e a replicação da 

Leishmania (BOITZ et al., 2009; INIESTA; GOMEZ-NIETO; CORRALIZA, 2001; RILEY; 

ROBERTS; ULLMAN, 2011). Portanto, em nosso modelo, o controle da replicação da L. 

amazonensis em macrófagos tratados com NOHA (inibidor arginase) ou DFMO (inibidor de 

ODC) pode ser explicado pela diminuição das poliaminas. As poliaminas são importantes não 

só para replicação do parasita como também para a exposição de PS. Bratton e colaboradores 

mostraram que o tratamento com DFMO de células de linhagem humana (HL60), expostas à 

radiação ultravioleta, inibe a exposição de PS. Interessantemente, a adição exógena de 

espermina à cultura restaura a exposição de PS durante a apoptose (BRATTON et al., 1999). 

Com relação aos nossos dados, o tratamento com NOHA e DFMO deve estar reduzindo os 

níveis de poliaminas intracitoplasmáticos e com isso inibindo a exposição de PS na L. 



 

 

amazonensis, comprometendo um dos mecanismos de escape do parasita anteriormente 

descrito como mimetismo apoptótico.   

Além das poliaminas, NOHA e DFMO parecem modular a resposta inflamatória. A inibição 

da arginase e ODC diminuiu os níveis de TGF e PGE, que são cruciais para a sobrevivência e 

proliferação de parasitas por inibir a ativação do macrófago (RIBEIRO-GOMES et al., 2004). 

Além disso, o tratamento com nor-NOHA aumentou os níveis de TNF e IL-12, o que poderia 

ativar macrófagos para produzir óxido nítrico (NO), uma molécula leishmanicida potente. 

Outra possível explicação para o aumento de NO pode ser que a inibição da atividade da 

arginase pelo nor-NOHA tenha aumentado a disponibilidade da arginina, o substrato para a 

iNOS. Assim, o tratamento com o inibidor da arginase nor-NOHA é capaz de modular o perfil 

de citocinas, sugerindo que o estado funcional dos macrófagos foi alterado da forma clássica 

para uma ativação alternativa. Interessantemente, o tratamento com DFMO não aumentou as 

citocinas pró-inflamatórias nem os níveis de NO, embora tenha sido tão eficiente quanto o 

nor-NOHA no controle da carga parasitária. Estes dados indicam que as poliaminas são 

suficientes para a sobrevivência e multiplicação da Leishmania amazonensis e que sua 

inibição é determinante para o desfecho da infecção. Além de possuir transportadores que 

captam L-arginina e poliaminas da célula hospedeira (WANASEN et al., 2007; HEBY; 

PERSSON; RENTALA, 2007), a Leishmania possui as enzimas arginase e ODC que as torna 

capaz de sintetizar poliaminas (HEBY; PERSSON; RENTALA, 2007). Por isso, o uso de 

NOHA e DFMO nas culturas pode ter inibido tanto as enzimas do hospedeiro como as da 

Leishmania ou ambas. Se NOHA e/ou DFMO estão de fato inibindo as enzimas do 

hospedeiro ou do parasita ainda precisa ser mais explorado. Não podemos descartar que a 

inibição da arginase e ODC afete a viabilidade da Leishmania reduzindo a disponibilidade de 

tripanotiona, molécula responsável pela eliminação de radicais livres no parasita, uma vez que 

a sua síntese depende da espermidina, que é inibida pelo tratamento com NOHA e DFMO. 

Portanto, a inibição da arginase ou ODC pode agir através de uma variedade de mecanismos: 



 

 

redução das poliaminas, a mudança no estado funcional da resposta inflamatória, sistema 

redox do parasita e inibição da exposição de PS, o que significa que a inibição das poliaminas 

também é eficaz para o tratamento da leishmaniose humana. O conjunto desses dados 

discutidos ate aqui compõe o MANUSCRITO 4 que se encontra em preparação. 

   Integrados, os dados apresentados nessa tese sugerem que a liberação local e sistêmica de 

prostaglandinas e poliaminas associadas à via da arginase em LCD deve estar associada com a 

incapacidade desses pacientes para montar uma resposta imune eficiente contra a infecção por 

Leishmania proporcionando um ambiente favorável para a replicação do parasita e 

disseminação da doença. Nossos resultados mostram também que este ambiente 

imunossuprimido pode ser induzido pela exposição de PS na superfície de L. amazonensis 

deflagrando uma resposta anti-inflamatória nos pacientes com LCD.  Assim, podemos 

concluir que a LCD é uma patologia relacionada há uma reação inflamatória desequilibrada e 

que tal cenário é promovido tanto por fatores da Leishmania como do hospedeiro. Dessa 

forma, este trabalho mostra que as vias metabólicas dos mediadores inflamatórios abordados 

aqui devem ser exploradas como novos alvos para a intervenção terapêutica no tratamento da 

leishmaniose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  CONCLUSÕES 

 

 

 Os isolados de Leishmania amazonensis diferem na sua capacidade de expor 

fosfatidilserina no interior de macrófagos murinos infectados, sendo que as formas 

isoladas de pacientes com LCD têm maior exposição do que as isoladas de pacientes com 

LCL;  

 A diferença de exposição de PS pelas amastigotas de pacientes com LCD e LCL se 

correlaciona com a porcentagem de macrófagos infectados e o índice de infectividade, 

bem como com parâmetros clínicos da doença;  

  Nossos dados sugerem que o aumento na exposição de PS em isolados de L. amazonensis 

obtidos de pacientes com LCD representa um importante mecanismo de adaptação à 

sobrevivência e estabelecimento da infecção. 

 A produção local e sistêmica de mediadores anti-inflamatório em pacientes com LCD 

podem estar relacionados com a inabilidade dos pacientes em montar uma resposta imune 

eficiente contra  a infecção por Leishmania; 

 Arginase I está relacionada com prostaglandina E2 e a via biossintética das poliaminas; 

 A inibição da  arginase e ODC induzem  um perfil  anti-inflamatório  na infecção por 

Leishmania amazonensis que diminui a carga parasitária; 

 Arginase I, ODC ou PGE2 podem ser usados como novos alvos terapêuticos para DCL.  
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