
 1 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A doença leishmaniose e sua epidemiologia 
 

1.1.1. A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 
 

Também conhecida como leishmaniose mucocutânea, úlcera de 

Bauru, ferida brava, a LTA é dividida em leishmaniose cutânea (LC), com 

comprometimento exclusivamente da pele, e leishmaniose mucocutânea 

(LMC), acometendo as mucosas.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a leishmaniose 

tegumentar ocorra em 88 países e, desse total, 90% dos casos ocorrem em 

seis países (Brasil e Peru, no Novo Mundo, e Irã, Síria, Afeganistão e Arábia 

Saudita, no Velho Mundo) (Gontijo & Carvalho, 2003). 

A leishmaniose é uma zoonose disseminada por quase todo o 

continente americano. A incidência abrange o sul dos Estados Unidos da 

América, passando pelo Caribe e chegando até a América do Sul. 

A OMS considera a LTA como uma entre as seis principais doenças 

infecciosas, pela sua capacidade de produzir deformações e sua alta 

incidência. 

De 1980 a 2001, no Brasil, a LTA foi a sexta doença infecciosa com 

maior incidência confirmada, ficando atrás apenas das seguintes doenças: 

malária, dengue, tuberculose, sarampo e hanseníase (Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA, 1999).  

A LTA só afeta o homem por acidente quando ele entra nos ecótopos 

naturais dos reservatórios silvestres, apesar de hoje ela ter sofrido um 

processo de endemização em áreas de colonização antiga, como resultado 

da adaptação do parasito a cães, eqüinos e roedores, que hoje são 

importantes reservatórios das Leishmanias. 

O período de incubação da doença no homem pode variar entre duas 

semanas a dois anos. 
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Atualmente, no Brasil, essa doença está em franco crescimento. Entre 

os fatores que contribuem para esse crescimento estão: casos oriundos dos 

focos antigos e/ou de áreas próximas a eles; aparecimento de surtos 

epidêmicos associados à aceleração do processo de expansão agrícola; 

garimpos; construção de estradas; expansão das periferias das cidades; 

novos pólos industriais e turísticos; entre outros (FUNASA, 1999). 

A LTA é encontrada em todas as regiões do Brasil, sendo mais 

freqüente nas regiões Norte e Nordeste e, em seguida, na região Centro-

Oeste. 

Os dados do ano de 2001 mostraram que em todos os estados da 

federação foram confirmados casos de LTA, inclusive nos estados de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul, onde alguns poucos casos autóctones 

foram confirmados. 

Os principais estados onde ocorre a LTA são: Pará, Amazonas, 

Rondônia, Maranhão, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso, 

que, juntos, foram responsáveis por cerca de 80% dos casos confirmados 

entre os anos de 1980 e 2001 (FUNASA, 1999). 

Segundo a FUNASA, entre 1980 e 2001, cerca de 500 mil casos de 

LTA foram notificados no Brasil, ou seja, uma média de 25 mil casos por 

ano. Em 2001 cerca de 40 mil casos foram confirmados, mostrando assim 

um crescimento nos casos notificados. 

No Brasil, as principais espécies de Leishmania envolvidas na LTA 

são: Leishmania (Vianna) braziliensis, espécie mais comum no homem, 

causa lesões cutâneas e mucocutâneas; Leishmania (V.) guyanensis, causa 

lesões cutâneas; Leishmania (V.) naiffi, de evolução benigna; Leishmania 

(V.) shawi, casos raros no Norte do Brasil; Leishmania (V.) lainsoni, 

registrada apenas na Amazônia; Leishmania (Leishmania) amazonensis, 

agente etiológico de LTA, inclusive da leishmaniose cutânea difusa (LCD) 

(Shaw & Lainson, 1975).  

A Leishmania (Leishmania) amazonensis, principal espécie utilizada 

em nossos estudos, encontra-se nas florestas primárias e secundárias da 
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Amazônia e também no Nordeste, principalmente na Bahia, no Sudeste 

(Minas Gerais e São Paulo) e no Centro-Oeste. 

Seus hospedeiros naturais são marsupiais e roedores, como o 

Proechymis (rato-soiá) e o Oryzomys (FUNASA, 2000). 

Seus insetos vetores (Lutzomyia flaviscutellata, Lutzomyia reducta e 

Lutzomyia olmeca) têm hábitos noturnos e vôo baixo e são pouco 

antropofílicos. 

Na doença humana, ocorre lesão ulcerada e geralmente única 

caracterizada por úlcera de borda elevada e com fundo granuloso e, em 

geral, indolor. 

Em alguns indivíduos, pode ocorrer o quadro clássico da leishmaniose 

cutânea difusa (LCD), em que se observa inicialmente mácula, pápula no 

local da inoculação e não se observa ulceração das lesões. Em poucos 

meses, ocorre disseminação hematogênica do parasita com aparecimento 

de lesões em outras partes do corpo, em que são abundantemente 

encontrados macrófagos vacuolizados repletos de amastigotas (FUNASA, 

2000). 

Duas causas explicam esse quadro de LCD: uma seria uma 

deficiência imunológica primária do hospedeiro, e uma outra, causada por 

subespécies diferentes de Leishmania capazes de induzir uma 

imunodepressão específica no hospedeiro (FUNASA, 2000).  

 

1.1.2. A Leishmaniose Visceral (LV) 
 

O calazar, como é conhecida a leishmaniose visceral, é causado 

predominantemente pela Leishmania (L) donovani e pela Leishmania 

infantum no chamado Velho Mundo, mais exatamente na Índia, China, Norte 

e Oeste da África e na região Mediterrânea da Europa, e o seu vetor são 

mosquitos do gênero Phlebotomus (Herwaldt, 1999). 

Já na América do Sul e, em particular, no Brasil, o calazar é causado 

pela espécie Leishmania chagasi, e é transmitida por espécies de inseto do 

gênero Lutzomyia (família Psychodidae) (Lainson & Shaw, 1988). 
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Diferentemente da leishmaniose tegumentar, no calazar as formas 

amastigotas residem dentro de células do sistema reticuloendotelial dos 

nódulos linfáticos, fígado, baço, medula óssea e até no intestino (Roberts et 

al., 1995). 

O período de incubação da doença varia entre dois e quatro meses e 

os sintomas são febre baixa, protusão do abdômen e aumento do fígado e 

baço, além de alguns sinais clínicos como edema facial, diarréia e 

dificuldade respiratória (Cunningham, 2002). 

Normalmente, a morte pode ocorrer no indivíduo não tratado entre 

dois e três anos, porém em muitas formas agudas da doença a morte pode 

ocorrer entre seis e doze meses (Cunningham, 2002). 

No Brasil, a leishmaniose visceral (LV), diferentemente da LTA, é uma 

doença sistêmica grave e pode levar a pessoa infectada a óbito. A letalidade 

chega a 10% quando ela não é tratada adequadamente. 

Até recentemente, a LV ou calazar era considerada uma endemia de 

áreas rurais e pobres, muito freqüente na região Nordeste. 

A partir dos anos 80, a doença começou a expandir-se para outras 

regiões, incluindo a periferia de alguns centros urbanos até então indenes 

(FUNASA, 1999). 

Dos 27 estados, cerca de 19 já registraram casos autóctones, e a 

região Nordeste é responsável por 90% dos casos. 

O número de casos confirmados de LV nos últimos anos é crescente. 

Para se ter uma idéia desse crescimento, no ano de 1990 tínhamos 1944 

casos e no ano de 2000 tivemos cerca de 5000 casos notificados (FUNASA, 

1999). 

Com o processo constante de migração do campo para as periferias 

das cidades, a presença do vetor e a circulação de cães infectados 

permitiram a adaptação das Leishmanias nesses novos nichos, ajudando 

assim a expansão do calazar (FUNASA, 1999). 
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1.2. Diagnóstico e tratamento da leishmaniose 
 

Ainda hoje, o diagnóstico da leishmaniose é feito pela detecção ou 

identificação das formas amastigotas presentes na lesão por análise 

microscópica, crescimento do parasito em cultura ou pelo inóculo de 

raspados de lesões ou do material retirado de biópsia ou de punção em 

animais susceptíveis, como hamsteres ou camundongos (Cunningham, 

2002).  A amplificação de genes específicos do parasita pela técnica de PCR 

pode ser usada na clínica, assim como em estudos epidemiológicos (Uliana 

et al., 1991). 

Descrito em 1912 por Vianna (Vianna, 1912) a droga antimonial 

trivalente ou tártaro emético foi usada no tratamento da leishmaniose. No 

final dos anos 40, o antimônio pentavalente (Glucantime®) começou a ser 

empregado. Drogas que têm como compostos o antimônio pentavalente e 

diaminas aromáticas são ainda hoje os remédios de escolha para tratamento 

da leishmaniose.  

Além de serem muito tóxicas, essas drogas, em muitos casos, não 

são capazes de curar o paciente (10-25% dos casos); Pentamidina e o 

antibiótico Anfotericina B são usados como drogas de 2a linha (Cunningham, 

2002). 

 

1.3. O parasita Leishmania 
 

O protozoário pertencente à família Trypanosomatidae e do gênero 

Leishmania é encontrado na natureza em duas formas básicas de 

diferenciação: promastigotas e amastigotas. 

As formas promastigotas são encontradas no trato digestivo do inseto 

vetor (flebotomíneos) e em alguns meios de cultura artificiais, onde ocorre a 

diferenciação do parasita, caracterizada por uma série de mudanças 

morfológicas, bioquímicas e funcionais que culminam com o aparecimento 

dos promastigotas metacíclicos ou formas infectivas (Sacks, 1989; Bates, 

1994). 
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No Novo Mundo, a transmissão da leishmaniose é feita normalmente 

pela picada de insetos dípteros dos gêneros Lutzomyia e Psychodopygus, 

dependendo da região geográfica (FUNASA, 2000). 

As formas amastigotas são encontradas intracelularmente no sistema 

fagolisossomal de macrófagos de vertebrados. Essas formas intracelulares 

irão se estabelecer e multiplicar dentro dos vacúolos e infectar 

seqüencialmente novas células, mantendo assim a progressão da doença 

ativa (Bates, 1994). 

A transformação entre as diferentes formas (promastigotas, 

promastigotas metacíclicos e amastigotas) é um processo finamente 

regulado geneticamente e dependente de fatores extracelulares tais como 

pH e temperatura e é caracterizado pela mudança seqüencial de expressão 

de mRNA. Isto reflete o turnover e a síntese de proteínas específicas dos 

diferentes estágios (Campbell & Rainey, 1993; Pan et al., 1993).  

In vitro, as formas amastigotas se transformam em promastigotas e 

iniciam-se a multiplicação e a diferenciação para as formas infectivas 

quando elas são mantidas em meio de cultura, temperatura (22°C-26°C) e 

pH (neutro) ótimos de crescimento. Isto significa que a metaciclogênese das 

formas promastigotas pode ser estudada em culturas axênicas (Pan et al., 

1993; Bates, 1994). 

 

1.4. A Leishmania e o Macrófago  
 

Fagocitose é um mecanismo importante no processo de defesa do 

hospedeiro vertebrado e faz parte do arsenal do sistema imune inato. 

Fagócitos profissionais são capazes de internalizar e matar micróbios 

em seus compartimentos lisossomais. No caso da fagocitose da Leishmania 

spp., o macrófago quase sempre é subvertido em sua capacidade 

microbicida e o parasita é capaz de sobreviver e multiplicar no interior 

dessas células. 

A fagocitose compreende dois eventos funcionalmente 

correlacionados: a adesão via uma ligação de baixa afinidade e a 
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internalização, conseqüente a uma interação de alta afinidade (Rittig & 

Bogdan, 2000). 

Promastigotas são internalizados por um processo clássico de 

fagocitose, tipo zíper, mediado por um mecanismo receptor/ligante, e essa 

fagocitose leva o parasita ao fagosoma que se funde com lisossomas, 

formando o fagolisossoma.  

Dentro do fagolisossoma, o promastigota sofre significantes 

alterações bioquímicas e metabólicas que resultam em uma forma 

intracelular obrigatória, o amastigota. 

As formas amastigotas multiplicam-se intracelularmente, rompem os 

macrófagos e podem re-invadir outros macrófagos, células dendríticas e 

fibroblastos (Rittig & Bogdan, 2000). 

 

1.5. Metaciclogênese e resposta imune do hospedeiro 
vertebrado 
 

As formas amastigotas, que são ingeridas com o repasto sangüíneo 

dos flebotomíneos, diferenciam-se em formas promastigotas procíclicas, que 

se multiplicam rapidamente no trato digestivo do inseto vetor e que não são 

infectivos para o hospedeiro vertebrado (Sacks & Perkins, 1985). Além 

disso, expressam em sua superfície grande quantidade de lipofosfoglicano 

(LPG) e da glicoproteína de 63 KDa (metaloprotease gp63) (Davies et al., 

1990) que acabam protegendo a forma promastigota das enzimas 

hidrolíticas encontradas no trato digestivo do inseto vetor. O LPG facilita a 

adesão dos parasitas na parede do epitélio do inseto (Pimenta et al., 1992; 

revisto por Sacks & Kamhawi, 2001). 

A transformação ou diferenciação de formas promastigotas procíclicas 

não-infectantes em formas promastigotas metacíclicos infectantes, que não 

se multiplicam, ocorre com uma série de modificações bioquímicas no 

parasita. Entre essas modificações estão as da estrutura do LPG (Turco & 

Descoteux, 1992; Saraiva et al., 1995; revisto por Sacks & Kamhawi, 2001), 
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a superexpressão da gp63 (Russel & Alexander, 1988), e mudanças na 

atividade de cisteíno-proteinases (Mottram et al., 1998). 

Graças a essas modificações, os metacíclicos são capazes de se 

evadir do sistema de defesa do hospedeiro vertebrado e produzir uma 

infecção persistente. 

Através do alongamento da molécula de LPG (aumento do número de 

unidades repetitivas de dissacarídeos fosforilados), diferentemente dos 

procíclicos, os metacíclicos são capazes de se proteger da lise via 

complemento (Sacks et al., 1995; Saraiva et al., 1995; revisto por Sacks & 

Kamhawi, 2001). 

A gp63 superexpressa nos metacíclicos também inibe a lise mediada 

pelo complemento e promove a quebra de C3b em C3bi (Brittingham et al., 

1995). 

A opsonização dos metacíclicos com C3b ou C3bi facilita a ligação do 

parasita com os receptores CR1 e CR3, respectivamente, facilitando assim 

sua adesão ao macrófago hospedeiro. 

Outros receptores no macrófago de hospedeiro vertebrado tem sido 

identificados, tais como: receptor para fucose-manose (Channon et al., 1984; 

Russel & Wilhelm, 1986); receptor para fribronectina (Rizvi et al., 1988); 

receptor para Fc (Chang, 1981) e receptor para proteína C reativa (Culley et 

al., 1996), que facilitam a entrada da forma promastigota na célula 

hospedeira. 

O macrófago possui e utiliza uma série de estratégias para controlar a 

infecção parasitária, e uma delas é a produção de um estresse oxidativo 

após a fagocitose de um organismo estranho. A NAD(P)H oxidase é ativada 

na membrana do macrófago e prótons de oxigênio molecular são 

transferidos, formando uma alta concentração de espécies reativas do 

oxigênio, radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio, que interagem com os 

fosfolipídios da membrana dos parasitas (Cunningham, 2002). 

Além disso, a fusão do fagossoma com endossoma promove uma 

acidificação do fagolisossoma por uma bomba de próton ATPase, tornando 

assim uma série de moléculas (proteínas, DNA, RNA e carboidratos) 
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suscetíveis aos efeitos de hidrolases ácidas presentes  nesses 

compartimentos (Cunningham, 2002). 

A resposta imune do hospedeiro vertebrado contra a Leishmania é 

mediada por uma resposta celular, pois o parasita escapa da resposta 

humoral do hospedeiro por residir dentro dos fagolisossomos dos 

macrófagos (Cunningham, 2002).  

Células “T helper” (Th1 e Th2) têm um papel importante na resposta 

imune antileishmania do hospedeiro vertebrado. 

A expansão de clones funcionais de células Th1 promove a proteção 

do hospedeiro, e a expansão de células Th2 exacerba a infecção. A 

produção de interleucina 12 (IL-12) por células dendríticas e pelos 

macrófagos induz a diferenciação de células T “naïve” em células Th1, e a 

conseqüente produção de Interferon gama (IFN-γ) por essas células T e 

pelas células natural killer (NK) (Herwaldt, 1999; Kane & Mosser, 2000; 

Afonso et al., 1994; Scharton-Kersten et al., 1995; Gorak et al., 1998).  

O macrófago infectado e ativado por IFN-γ em conjunto com o fator de 

necrose tumoral (TNF-α) ativa o gene que produz a enzima óxido nítrico 

sintetase (iNOS) e que resulta na produção de óxido nítrico (NO), molécula 

tóxica para a Leishmania (Kane & Mosser, 2000). 

Por outro lado, a expansão e a diferenciação das células Th2 são 

reguladas pela produção de Interleucina-4 (IL-4), que confere suscetibilidade 

à infecção por Leishmania (Chatelain et al., 1992).  

Nos hospedeiros susceptíveis, a Leishmania induz a inibição da 

produção de IL-12, de IFN-γ, da expressão do receptor de IL-12, além da 

produção de NO pelo macrófago (Alexander et al., 1999; Vouldoukis et al., 

1997).  

Apesar de todo esse arsenal de defesa citado anteriormente, a 

Leishmania ainda assim é capaz de burlar os mecanismos leishmanicidas do 

macrófago e se estabelecer como uma infecção bem-sucedida.  

Promastigotas de L. donovani podem eficientemente retardar o 

processo de fusão endosoma-fagosoma por meio de suas moléculas de LPG 

(Desjardins & Descoteaux, 1997). A interferência na biogênese 
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fagolisossomal por LPG (ou atraso na maturação do vacúolo parasitóforo) 

sugere que esta é uma estratégia de sobrevivência intramacrofágica usada 

pelas formas promastigotas no estabelecimento da infecção (Desjardins & 

Descoteaux, 1997). O LPG poderia proteger as formas promastigotas que 

estão invadindo, da degradação hidrolítica promovendo um ambiente 

propício para a sua diferenciação em formas amastigotas no vacúolo 

parasitóforo (Desjardins & Descoteaux, 1997). 

Amastigotas de L. mexicana usam diferentes mecanismos para 

sobreviver nos vacúolos parasitóforos; um deles é secretar grande 

quantidade de fosfoglicano (PPG) no vacúolo parasitóforo, que pode 

promover sua sobrevivência por meio de um mecanismo ainda 

desconhecido (Descoteaux & Turco, 1999).  

A inibição da produção de NO pelo macrófago é feita por GIPLs 

encontrados na superfície das formas amastigotas, além da proteína 11 

associada ao LPG da membrana do parasita que inibe a atividade da iNOS 

dos macrófagos infectados (Bogdan et al., 1996; Jardim et al., 1995). 

A produção de citocinas também pode ser modulada pelo parasita. 

Formas promastigotas e amastigotas inibem a produção de IL-12 pelo 

macrófago, não induzindo, assim, uma resposta Th1 (Kane & Mosser, 2000; 

Carrera et al., 1996; Weinheber et al., 1998). A mediação da fagocitose de 

formas promastigotas e amastigotas por receptores do complemento e de 

Fcγ, respectivamente, induz a produção pelo macrófago de Interleucina 10 

(IL-10) que está associada à supressão da atividade microbicida dele (Kane 

& Mosser, 2000; Jardim et al., 1995; Bogdan et al., 1993). 

Além disso, Leishmania induz a produção de TGF-β, molécula que 

induz uma atividade inibitória no macrófago (Barral-Netto et al., 1992; 

Bogdan et al., 1996). 

IL-10, IL-4 e TGF-β são citocinas antiinflamatórias que têm sido 

associadas com a desativação dos macrófagos, promovendo a inibição da 

produção de NO, exacerbando, assim, a infecção por Leishmania 

(Vouldoukis et al., 1997). Leishmania é capaz de modular a produção de 

citocinas pelo hospedeiro vertebrado, modificando a resposta imune do 
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hospedeiro perante a infecção e permitindo sua sobrevivência em um 

ambiente considerado hostil para a sobrevivência de qualquer organismo 

patogênico. 

 
1.6. A Morte Celular Programada (MCP) 
 

Apoptose é uma forma controlada de suicídio celular ou de MCP que 

pode ser induzida por uma variedade de sinais intrínsecos e extrínsecos à 

própria célula (Thompson, 1995; White, 1996; Jacobson et al., 1997). 

A apoptose foi descrita e definida morfologicamente como um 

fenômeno próprio de mamíferos (Kerr et al., 1972) e a distinguiram da 

necrose. A definição cunhada por Kerr, Wyllie e Currie (1972) é aceita até 

hoje (Fraser & James, 1998). 

A palavra apoptose se origina do grego arcaico e significa o ato das 

folhas caírem (apo = folha; ptose = queda). A queda das folhas das árvores 

e das pétalas das flores no outono simboliza a perda ou morte das células e 

a conseqüente vantagem para a sobrevivência do organismo (Kerr et al., 

1972). 

O processo de apoptose inclui todos ou muitos dos seguintes eventos: 

encolhimento ou redução do volume celular, condensação da cromatina, 

condensação citoplasmática, quebra do DNA nuclear, perda do potencial da 

membrana mitocondrial, protusões da superfície celular (blebs), extrusão do 

fosfolipídio fosfatidilserina (PS), comumente encontrado com a cabeça polar 

voltada para a porção interna da membrana plasmática, e fagocitose das 

células apoptóticas ou dos corpos apoptóticos pelas células vizinhas ou por 

fagócitos sem iniciar uma resposta inflamatória (Fraser & James, 1998). A 

característica básica da apoptose não é a ocorrência isolada de um desses 

eventos, mas que eles todos ocorram como um programa organizado 

(Fraser & James, 1998). 

A morte celular ativa é um evento importante em organismos 

multicelulares, na embriogênese, diferenciação, proliferação e homeostase, 

na remoção de células defeituosas e especialmente na regulação funcional 
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dos sistemas, tais como o imune, hematopoiético e nervoso (Vaux & 

Korsmeyer, 1999). 

A perda do controle do programa de morte celular ou apoptose 

(freqüentemente os termos apoptose e morte celular programada são 

usados como sinônimos) pode levar a uma série de patologias, tais como 

doenças auto-imunes, imunodeficiências, doenças neurodegenerativas e 

câncer (Vaux, 1993).  

A MCP pode ser induzida por uma variedade de estímulos, como por 

exemplo, a ligação de receptores na superfície das células, ausência de 

fatores de crescimento, choque térmico, hipóxia, danos no DNA celular, 

infecção viral e por agentes citotóxicos ou quimioterapeuticos (Vaux, 1993).  

O fenômeno apoptose é quase que consensualmente associado ao 

aparecimento da organização multicelular. A MCP não é limitada aos 

mamíferos e é encontrada em diferentes espécies de organismos 

multicelulares dos reinos animal e vegetal (Jacobson et al., 1997; Del Pozo & 

Lam, 1998).  

O controle genético da MCP tem sido exaustivamente estudado em 

nematóides (Caenorhabditis elegans) (Sulston & Horvitz, 1977), na mosca 

da fruta (Drosophila melanogaster) (Fraser & Evan, 1997), em camundongos 

e no homem (Jacobson et al., 1997; Raff, 1998). 

A caracterização molecular dos genes relacionados com a morte 

celular em C. elegans tem sido o caminho na revelação dos mecanismos 

bioquímicos da MCP em todos os animais. Por ser um nematóide simples, 

formado por cerca de mil células somáticas e ser de fácil cultivo, o  

C. elegans tem sido utilizado como modelo experimental nos estudos nos 

processos de divisão, diferenciação e morte celular (Metzstein et al., 1998). 

Foi a partir dos estudos em C. elegans que ficou determinado que a 

apoptose é um processo geneticamente determinado. Foi verificado também 

que os genes responsáveis pela MCP em C. elegans tinham homólogos em 

mamíferos. Foi verificado que em C. elegans, das cerca de mil células 

diferenciadas, 131 células morriam durante o seu desenvolvimento por 
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apoptose, mostrando, assim, a existência de um controle genético temporal 

da apoptose.  

Ellis e Horvitz (1986) demonstraram que a apoptose em C. elegans só 

ocorria se dois genes, chamados ced-3 e ced-4 (ced, cell death abnormal), 

estivessem em atividade, e que o gene ced-9 protegia o verme da morte por 

apoptose. A descoberta de que ced-3 de C. elegans codifica um membro 

família de proteases chamada caspases foi fundamental na identificação do 

papel das caspases de mamíferos na regulação da MCP (Yuan et al., 1993). 

Já ced-4 está relacionada com a proteína APAF-1 (Apoptotic protease-

activating factor 1) em mamíferos e parece estar também envolvida na MCP 

de células de mamíferos (Zou et al., 1997).  

A clonagem do gene ced-9 e a expressão da proteína revelaram que 

ela é similar à proteína Bcl-2 em humanos, que é capaz de bloquear a MCP 

(Hengartner & Horvitz, 1994). Ficou demonstrado, em ensaios de 

transfecção, que Bcl-2 humano é capaz de proteger as células de C. elegans 

deficientes em ced-9 da morte, sugerindo fortemente que o mecanismo 

molecular da MCP é conservado na evolução (Vaux et al., 1992; Hengartner 

& Horvitz, 1994).  

A associação específica da MCP com a multicelularidade deriva 

parcialmente da noção de que a sobrevida de organismos unicelulares é 

incompatível com a existência nestes de um processo ordenado de morte 

celular. Como corolário dessa percepção, surge o conceito de que a MCP é 

evolutivamente posterior ao aparecimento da organização multicelular (Raff, 

1992).  

 

1.7. Enzimas efetoras no processo de apoptose (Caspases) 
 

Estudos recentes demonstraram que a ativação de proteases 

específicas é um elemento crucial no processo de apoptose (Martin & Green, 

1995; Mancini et al., 1998).  

Em todos os sistemas descritos até o momento em organismos 

multicelulares, as proteases implicadas são membros de uma nova família 
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de cisteíno-proteinases, que obrigatoriamente clivam substratos com ácido 

aspártico na posição P1 (Rano et al., 1997; Thornberry et al., 1997) 

conhecidas como caspases.  

Caspases (Cysteinyl ASPartate-specific proteinASE) fazem parte de 

uma família multigênica com mais de 12 membros descritos em mamíferos 

até o momento, na qual todas estão presentes na célula como precursores 

inativos (Alnemri et al., 1996) (Esquema 1).  

 
Esquema 1. Família de caspases de mamíferos e de C. elegans CED-3. 
Nomes alternativos são listados em parênteses após cada caspase. Com 
base na especificidade do substrato, as caspases são divididas em três 
grupos (indicados entre parentes, em I, II e III) (Chang & Yang, 2000). 
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Caspases são endopeptidases cisteíno-proteinases e sua distribuição 

nos compartimentos subcelularesainda é pouco conhecida. Alguns estudos, 

porém, demonstram que a caspase-1 é encontrada predominantemente no 

citosol, a caspase-3 ativa é encontrada primariamente no citosol e a inativa 

na mitocôndria, sendo a caspase-7 ativa associada exclusivamente com as 

frações mitocondrial e microsomal e a caspase-7 inativa no retículo 

endoplasmático (Chandler et al., 1998). Esses achados reforçam a hipótese 

de que, durante a fase de execução da apoptose, diferentes caspases 

clivam substratos específicos em diferentes compartimentos celulares  

(Chandler et al., 1998). 

Durante a apoptose, os precursores inativos de caspases são clivados 

em sítios ASP-X, gerando uma subunidade grande e uma pequena, que se 

associam para formar a protease ativa (Black et al., 1988; Mancini et al., 

1998) (Esquema 2 e 6d). Caspases são sintetizadas como proenzimas, na 

qual o peptídeo N terminal ou o prodomínio e as duas subunidades podem 

estar ligadas por um peptídeo de ligação. Caspase-3 ativa é um 

heterotetrâmero de duas unidades grandes (~20 KDa; P20) e duas 

subunidades pequenas (~10 KDa; P10). As proenzimas são clivadas 

especificamente após os resíduos de ácido aspártico (o sítio de clivagem de 

caspase-3 pode ser em D-9 ou D-28) (Cohen, 1997) (Esquemas 2 e 6d). As 

estruturas terciária e quaternária de caspase-1 e 3 são similares (Nicholson 

& Thornberry, 1997).  
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Esquema 2. Ativação da cascata de caspase. Sinais apoptóticos induzem 
a oligomerização de proteínas adaptadores da morte celular (por exemplo, 
CED-4, Apaf-1, e FADD). Esses adaptadores ativam as procaspases e 
induzem a sua auto-ativação (autoproteólise). Caspases iniciadoras ativas, 
então processadas, ativam as procaspases efetoras. Caspases efetoras 
ativas (caspase-3) clivam vários substratos (como, por exemplo, PARP, 
Gelsolina, Laminas), induzindo a célula a progredir para a morte por 
apoptose (Chang & Yang, 2000). 

 

A maquinaria catalítica de ambas as proteases envolvem em suas 

composições um grupo sulfídrico de cisteína (Cis285) muito próximo de um 

grupo imidazólico histidina (His237). Ambos os resíduos se localizam na 

porção ou subunidade grande da enzima ativa (~20 KDa) (Nicholson & 

Thornberry, 1997). 

No homem, as caspases são separadas em caspases do grupo I, 

envolvidas na maturação de citocinas inflamatórias (exemplo: caspase 1) e 

grupos II e III que são caspases apoptóticas efetoras (exemplo: caspase 3) e 

ativadoras (exemplo: caspase 8) da morte celular, respectivamente 

(Nicholson, 1999) (Esquema 1). 

Geralmente, caspases reconhecem um tetrapeptídeo no seu 

substrato, e essas seqüências (motifs) têm constituído a base para o 

desenho de inibidores e de substratos sintéticos (Thornberry et al., 1994; 

Talanian et al., 1997). 
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Caspases, como já dito, têm uma exigência absoluta de aspartato em 

P1, são promíscuas em P2, preferem Glu em P3 e têm preferências variadas 

em P4 (Nicholson, 1999). 

Aproximadamente 70 polipeptídios celulares já foram identificados 

como substratos para caspases durante o processo de morte celular por 

apoptose, dentre eles componentes estruturais do citoesqueleto e do núcleo, 

como, por exemplo, laminas, fodrina e gelsolina. Quando clivadas, as 

estruturas formadas por elas mesmas são desorganizadas (Nicholson, 

1999). 

Normalmente, as caspases clivam em um único sítio do polipeptídio 

alvo, como, por exemplo, a gelsolina; porém, em alguns casos, o substrato 

possui múltiplos sítios de clivagem como, por exemplo, a PARP (poly (ADP-

ribose) polymerase), uma das enzimas responsáveis pela manutenção da 

integridade genômica da célula, atuando no processo de reparo do DNA em 

células normais (Nicholson, 1999). PARP é possivelmente o melhor 

substrato de caspases caracterizado. Ele é clivado na fase de execução da 

apoptose. A PARP, proteína de 116 KDa, é clivada em fragmentos de 89 

KDa e 24 KDa, na seqüência de aminoácidos DEVD↓G, usado como modelo 

de substrato sintético fluorimétrico (Ac-DEVD-AMC) para medida de 

atividade caspases-3 e 7 (Cohen, 1997). 

 

1.8. A externalização de fosfatidilserina (PS) e a fagocitose de 
células apoptóticas 
 

As membranas celulares são compostas por uma bicamada lipídica 

assimétrica, ou seja, geralmente apresentam uma face diferente para o lado 

voltado para o citosol ou organela da que é voltada para a face externa da 

célula ou organela (Esquema 3). As bicamadas são formadas por diferentes 

fosfolipídios e glicolipídios. A assimetria dos lipídios é gerada no próprio local 

de sua fabricação, ou seja, os fosfolipídios são sintetizados por enzimas 

ligadas às membranas que usam como substratos ácidos graxos disponíveis 

em uma metade da bicamada e liberam o fosfolipídio. Para permitir o 
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crescimento da membrana como um todo, uma porção das moléculas 

lipídicas tem então que ser transferida para a camada oposta, e essa 

transferência é catalisada por enzimas chamadas de flipases (Alberts et al., 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Distribuição assimétrica de fosfolipídios e de glicolipídios 
na camada bipolar lipídica da membrana plasmática de hemácias 
humanas. 
 

 

Os lipídios mais freqüentes na membrana são os fosfolipídios, nos 

quais o grupo da cabeça hidrofílica (exemplo: serina) é ligado ao resto da 

molécula, por intermédio de um grupo fosfato ao glicerol que, por sua vez, é 

ligado a duas cadeias de hidrocarbonetos, formando a cauda hidrofóbica do 

fosfolipídio (Esquema 4) (Alberts et al., 1999). 
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Esquema 4: Quatro principais fosfolipídios encontrados na membrana 
plasmática de células de mamíferos.  

 

Em uma célula apoptótica, o fosfolipídio fosfatidilserina (PS), 

normalmente encontrado preferencialmente voltado para a face interna ou 

citosólica da membrana citoplasmática, é translocado ou transferido para o 

lado externo da célula, transformando assim a membrana em uma 

composição simétrica, ou seja, agora a membrana citoplasmática passa a ter 

distribuído em suas duas bicamadas o fosfolipídio PS. A externalização de 

PS durante a apoptose é associada com a perda ou diminuição da atividade 

da enzima translocase de aminofosfolipídios e com a ativação da enzima 

escramblase que catalisa o movimento bidirecional de todas as classes de 

fosfolipídios através da membrana (Verhoven et al., 1999). Além disso, 

alguns estudos têm demonstrado que poliaminas intracelulares podem 

modular essa externalização de PS, resultando em um flip-flop de 

fosfolipídios através da membrana plasmática durante a apoptose (Bratton et 

al., 1999). 

A exposição de PS durante a apoptose, em alguns modelos, pode 

prescindir da queda do potencial transmembranário da mitocôndria; da saída 

da proteína proapoptótica citocromo c da mitocôndria para o citosol, 

indicando que essa exposição pode ser independente dos eventos 

mitocôndrias da apoptose (Denecker et al., 2000).  
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Fosfatidilserina parece ser um ligante importante para a fagocitose de 

células apoptóticas (Fadok et al., 2001b). Os mecanismos de 

reconhecimento das células apoptóticas pelos fagócitos e a conseqüente 

sinalização intramacrofágica não estão ainda totalmente bem caracterizados. 

No entanto, um mecanismo que parece ser de fundamental importância para 

esse reconhecimento é a interação da PS com seus receptores (PSR) 

presentes na membrana de fagócitos profissionais, como o macrófago 

(Fadok et al., 2000).  

A fagocitose de células apoptóticas pelos macrófagos é um processo 

que inibe a produção de mediadores macrofágicos inflamatórios (Fadok et 

al., 1998). A interação PS/PSR induz o reconhecimento da célula apoptótica 

e a sua conseqüente internalização e eliminação com um aumento de 

produção de citocinas antiinflamatórias, como TGF-β e IL-10 e, portanto sem 

induzir um processo inflamatório prejudicial para o organismo (Esquema 5) 

(Savill & Fadok, 2000; Fadok et al., 2001b, Moreira & Barcinski, 2004).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 5. Modelo hipotético para o papel do receptor para PS (RPS) na 
modulação da inflamação e na resposta imune. Fagocitoses de parasitas que 
não expressam PS externamente não são capazes de ativar os RPS no macrófago, 
estimulando-os a produzir sinais proinflamatórios. Por outro lado, quando células 
apoptóticas são reconhecidas, elas expõem PS e ativam o RPS no fagócito, 
induzindo sinais antiinflamatórios (Fadok et al., 2001b). 
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1.9. Apoptose em organismos unicelulares 
 

A apoptose foi descrita nos protozoários parasitas Trypanosoma 

brucei rhodesiense (Welburn et al., 1996), Trypanosoma cruzi (Ameisen et 

al., 1995) e Leishmania (L) amazonensis (Moreira et al., 1996), usando 

esses três diferentes modelos. Nesses parasitas, a apoptose segue o padrão 

de eventos comuns ao de células de metazoários (Wyllie et al., 1980), tais 

como a destruição da estrutura organizacional do núcleo com o colapso da 

cromatina em massas condensadas elétron-densas e, em muitos casos, na 

quebra do DNA nuclear em fragmentos oligonucleossomais (Welburn et al., 

1997).  

Em metazoários, faz “sentido” biológico que organismos utilizem a 

MCP como uma forma de auto-regulação e que apoptose/MCP seja um 

sistema de controle social da população celular (Raff, 1992; revisto por 

Ameisen, 2002). A transposição dessa idéia para organismos unicelulares 

torna-se interessante quando examinamos os ciclos de vida dos 

tripanossomatídeos patogênicos heteroxênicos: todos eles têm uma das 

fases das suas vidas no interior de insetos vetores, quando se tornam 

necessários o controle do tamanho da população das formas não infectivas 

e a seleção individual das formas infectivas para a transmissão em 

mamíferos (Moreira et al., 1996; Ameisen, 2002). Além disso, há fortes 

evidências de que a infecção dos hospedeiros vertebrados por esses 

protozoários seja monoclonal (Tybayrenc et al., 1991). No entanto, a 

regulação da população induzida pela morte celular desses parasitas é um 

evento ao qual tem sido dada pouca atenção. 

A observação de MCP em culturas de formas de Trypanosoma cruzi, 

em que a intensa proliferação induz a morte por apoptose durante a 

diferenciação na fase do ciclo celular em G0/G1 (fase estacionária) e que a 

morte pode ser acelerada ou retardada por modificações nas condições da 

cultura, sugere fortemente que esses parasitas utilizem sinais extracelulares 

na regulação de sua diferenciação e sobrevivência e que Trypanosoma cruzi 
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use uma forma de MCP para regular a densidade celular na cultura 

(Ameisen et al., 1995 e 2002). 

Os três tripanossomatídeos citados anteriormente apresentaram 

características ultra-estruturais e bioquímicas comuns associadas ao 

processo de apoptose em metazoários, sugestivas de uma conservação dos 

mecanismos de morte celular por apoptose nesses parasitas (Welburn et al., 

1997). Os autores também sugerem que, in vivo, os parasitas poderiam ser 

induzidos para o suicídio celular por fatores encontrados no trato digestivo 

do inseto. 

Além da existência de MCP em tripanossomatídeos (Ameisen et al., 

1995; Ameisen, 1996; Moreira et al., 1996; Welburn et al., 1996 e 1997; 

Mittra et al., 2000; Das et al., 2001; Arnoult et al., 2002; Lee et al., 2002; 

Mukherjee et al., 2002; Vergnes et al., 2002; Zangger et al., 2002), a MCP 

tem sido descrita em outros organismos unicelulares, tais como bactérias 

(Sat et al., 2001), fungos (Madeo et al., 2002), Plasmodium (Al-Olayan et al., 

2002), Peridinium gatunense (Vardi et al., 1999), Dictyostelium discoideum 

(Cornillon et al., 1994), Tetrahymena (Davis et al., 1992) e Trichomonas 

vaginalis (Chose et al., 2002). As várias formas de MCP descritas nesses 

eucariotos unicelulares podem trazer uma vantagem evolutiva conferida por 

um programa que seleciona para sobrevivência em diferentes situações, 

como, por exemplo, na diferenciação, na regulação do ciclo celular, no 

número de células etc. (Christensen et al., 1998; Barcinski & DosReis, 1999; 

revisto por Ameisen, 2002). 

 

1.10. Cisteíno-proteinases em protozoários 
 

As principais enzimas estudadas até o momento em protozoários 

pertencem ao clã CA de cisteíno-proteinases ou cisteíno peptidases que têm 

sido descritas como de grande importância em uma variedade de eventos 

biológicos em protozoários (Pral et al., 1993; Pral et al., 2003; Mottram et al., 

2003), tais como invasão em células do hospedeiro, evasão do sistema 

imune, patogênese, virulência, ou como alvo para possível desenvolvimento 
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de drogas para combater esses protozoários (Mottram et al., 1996; Mottram 

et al., 1998; Cazzulo et al., 1997).  

Até recentemente, caspases não tinham sido relatadas em 

organismos unicelulares e nenhum gene homólogo para caspase tinha sido 

descoberto no genoma de fungos ou de outro parasita protozoário. Em 2000, 

Uren e colaboradores (Uren et al., 2000) identificaram genes de uma família 

de caspase-símile em plantas, fungo e em parasitas protozoários, mas não 

em mamíferos. Chamadas de metacaspases, elas têm uma similaridade de 

seqüência com caspases (Esquema 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6. (a) Estrutura e massa molecular de membros da família de 
metacaspases de Trypanosoma brucei. Os resíduos prováveis de histidina 
(H) e de cisteína (C) são indicados como Y ou S em MCA1 e MCA4. Chaves: 
Em verde, diferentes domínios em MCA. Em vermelho, porção C terminal da 
enzima. (b) Porcentagem de identidade entre as enzimas de MCAs de T. 
brucei. (c) Comparação das metacaspases identificadas em T. brucei, 
Leishmania major, Plasmodium falciparum, Saccharomyces cerevisiae 
e Schizosaccharomyces pombe com caspase-3, alinhamento 
apresentando resíduos do sítio ativo (indicado por um asterisco), (d) 
Ativação de caspase-3 humana. (i) Proenzima inativa é hidrolisada em 
ácido aspártico (D). Os fragmentos p12 e p17 remanescentes não 
covalentemente associados e dimerizados. O sítio ativo H e C são indicados, 
e representados por um desenho oval em azul. A formação de um 
heterodímero quartenário é requerida para a atividade catalítica da enzima. 
Abreviações: C, cisteína; H, histidina; MCA, metacaspase; S, serina; Y, 
tirosina (Mottram et al., 2003). 
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Em Trypanosoma brucei, 5 genes de metacaspases foram 

identificados (TbMCA1-TbMCA5). Essas enzimas possuem resíduos 

conservados de histidina e cisteína que formam o sítio catalítico da enzima. 

Esse sítio é específico de cisteíno peptidases do clã CD, do qual fazem parte 

as caspases (Szailies et al., 2002). 

Além das caspases e metacaspases que pertencem à família C14, o 

clã CD inclui outras enzimas como clostripaina (C11), asparaginil 

endopeptidase e a proteína transamidase GPI (C13), gingipaina K e R (25), 

separase (C50), (Esquema 7) (Mottram et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7. Clãs de peptidases que usam essencialmente um resíduo 
de cisteína para sua catálise. As setas indicam que cada clã (em preto) e 
os aminoácidos entre parênteses são os aminoácidos-chave na ação 
catalítica dentro da seqüência linear do polipeptídio. As estruturas estão 
disponíveis para cada clã, exceto para o clã CX, que não está bem 
caracterizado. (Ver: http://merops.sanger.ac.uk). As enzimas dos clãs CA, 
CD, CE, CF, CH, CJ e CK possuem distintas conformações terciárias 
próximas às suas cisteínas catalíticas. A relação filogenética entre as 
peptidases do clã CD foi gerada pela metodologia Clustal tendo como 
parâmetro a região homóloga próxima aos resíduos de aminoácidos H e C 
do sítio catalítico. (Programa `SACS Phylip' http://www.scas.ucsf.edu foi 
usado para gerar a árvore filogenética acima). As designações de famílias 
estão apresentadas dentro dos círculos. A árvore sugere que as 
endopeptidases asparaginil e GPI estão relacionadas, como estão as 
caspases e metacaspases (*metacaspases ainda não têm sido formalmente 
colocadas no C14; entretanto, elas apresentam uma significante identidade 
em suas seqüências próximas ao sítio ativo com caspases). Abreviações: C, 
cisteína; D, ácido aspártico; E, ácido glutâmico; GPI, glicosilfosfatidilinositol; 
H, histidina; N, asparagina; T, treonina (Mottram et al., 2003).  
 

http://www.scas.ucsf.edu/
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Nenhuma metacaspase foi purificada ou produzida in vitro até o 

momento e seus substratos e características físico-químicas continuam 

desconhecidos. Deduz-se por semelhança de seqüência e estrutura que elas 

sejam cisteíno-peptidases (Uren et al., 2000). Em Saccharomyces 

cerevisiae, a superexpressão de metacaspases de Trypanosoma brucei 

(TbMCA4) inibe o crescimento, induz uma disfunção mitocondrial e morte 

celular do fungo (Szailies et al., 2002). 

Atividade de caspases e ou a participação de caspases-símile na 

morte apoptótica ainda não estão descritas em tripanossomatídeos. 

Também não está claro se a apoptose está de alguma forma relacionada 

com a diferenciação dos parasitas e se o processo de apoptose nesses 

parasitas tem qualquer relação com a infectividade deles. 

Arnoult e colaboradores (Arnoult et al., 2002) descreveram que em 

formas promastigotas de Leishmania major, estaurosporina, uma droga que 

induz apoptose em células de mamíferos, foi capaz de induzir um processo 

de morte celular tipo apoptose nesses organismos. Essa indução é via 

ativação/recrutamento de cisteíno-proteinases com atividade caspase-símile, 

sensível aos inibidores pan caspase (BAF) e de cisteíno-proteinases (E-64). 

Além disso, os mesmos autores mostraram que essa atividade enzimática foi 

capaz de clivar substratos naturais nucleares de caspases de mamíferos 

como PARP e ICAD (Arnoult et al., 2002). 

Já Das e colaboradores (Das et al., 2001) demonstraram que formas 

promastigotas de Leishmania donovani, quando expostas a H2O2, sofrem 

morte semelhante a apoptose, e que essa morte é desencadeada por uma 

atividade caspase-símile capaz de clivar um substrato sintético de caspase-3 

(Ac-DEVD-AFC). O seu inibidor específico (Z-DEVD-Fmk) inibiu a atividade 

hidrolítica e reduziu o número de parasitas exibindo características de 

apoptose. 

Empregando um substrato específico de caspase permeável à célula 

(Phiphilux) e inibidores específicos de caspases, Lee e colaboradores (Lee 

et al., 2002) evidenciaram atividade caspase-símile, mas não atividade de 

Catepsina ou Calpaina em formas promastigotas de Leishmania donovani na 
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fase estacionária ou tratada pelas drogas Pentostan ou Anfotericina B. Além 

disso, a atividade caspase-símile está aumentada na fase estacionária do 

cultivo das formas promastigotas, não sendo inibida por inibidores 

conhecidos da atividade de catepsina ou calpaina. 

Usando estudos de fragmentação de DNA, atividade DEVDase e 

ensaios de TUNEL, Zangger e colaboradores (Zangger et al., 2002) sugerem 

que as características encontradas na MCP em Leishmania estão em 

associação com as encontradas na MCP em mamíferos, mas que o 

processo que leva a essas características em Leishmania é certamente 

distinto. 

A fragmentação do DNA genômico foi visível em formas 

promastigotas de fase estacionária e especialmente em formas amastigotas, 

e não em formas promastigotas de fase logarítmica. Além disso, a atividade 

caspase-símile foi determinada e a atividade de caspase-3 e 7 foi observada 

em extratos citoplasmáticos de formas amastigotas recém-isoladas de lesão 

de camundongo e em amastigotas axênicos em fase estacionária tardia, e 

não em extratos de formas promastigotas. Os autores afirmam que não 

podem excluir que essa atividade caspase, encontrada nos extratos de 

formas amastigotas, seja de alguma contaminação de caspase do 

hospedeiro ou que, durante a infecção, caspase-7 do hospedeiro tenha tido 

acesso ao fagolisossoma do macrófago; isto explicaria o resultado obtido em 

amastigotas (Zangger et al., 2002). Mas eles concluem que a participação ou 

não de uma caspase-7 na morte celular de Leishmania ainda precisa ser 

determinada.  

A descrição de apoptose em Leishmania spp. pelo nosso grupo 

(Moreira et al., 1996) e por outros, e também em outros organismos 

unicelulares (revisado por Debrabant et al., 2003), levou-nos a aprofundar os 

estudos bioquímicos e biológicos de apoptose em Leishmania e a da relação 

de um mecanismo tipo apoptose com a origem evolutiva dos programas de 

morte celular e o aparecimento do parasitismo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 
 

- Estudar os aspectos bioquímicos e morfológicos do mimetismo 

apoptótico (morte tipo apoptose) na metaciclogênese das formas 

promastigotas e amastigotas de Leishmania spp. e caracterizar os 

mecanismos envolvidos e o papel desse tipo de evento na relação 

parasita/hospedeiro vertebrado.   

 

2.2. Específicos 
 

1- Caracterizar na metaciclogênese de formas promastigotas e 

em amastigotas os eventos celulares e bioquímicos típicos da morte celular 

programada (MCP). 

2- Caracterizar a atividade caspase-símile e determinar o efeito 

dos inibidores específicos e não-específicos de caspases nas formas 

promastigotas em cultura axênica. 

3- Caracterizar os eventos morfológicos e ultra-estruturais do tipo 

apoptose na fase estacionária de crescimento de formas promastigotas. 

4- Caracterizar o fenômeno da externalização de PS nos parasitas 

e as suas conseqüências na inativação dos mecanismos de defesa do 

hospedeiro (macrófagos). 

5- Discutir a hipótese de que o mimetismo de um dos fenótipos 

característicos da morte tipo apoptose (exposição de PS) confere a 

Leishmania (L) amazonensis uma vantagem seletiva, para aumentar a 

capacidade de evadir-se dos mecanismos de defesa desenvolvidos pelo 

hospedeiro vertebrado. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 
 

Foram utilizados camundongos isogênicos (machos e fêmeas) da 

linhagem BALB/c entre dois e três meses de idade, criados e mantidos no 

biotério do departamento de Parasitologia do ICB/USP. Todos os 

procedimentos realizados com animais foram previamente aprovados pela 

Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo. 

 

3.2. Cepas dos Parasitas 
 

Leishmania (Leishmania) amazonensis LV79 (WHO type -

MPRO/72/M1841), cepa Josefa de Leishmania (Leishmania) amazonensis 

(WHOM/BR/75/Josefa), Leishmania (Leishmania) major cepa Friedlin 

(MHO/IL/80/Friedlin) e Leishmania (Leishmania) chagasi (cepa 6445) foram 

utilizadas.  

 

3.3. Cultivo dos Parasitas 
 

Amastigotas de L. (L.) amazonensis e L. (L.) major foram mantidas in 

vivo em camundongos BALB/c inoculados no coxim plantar com 2x106 

promastigotas em um volume de 0,05 ml de tampão fosfato salina (PBS) pH 

7,3. Amastigotas de L. (L.) chagasi foram mantidas em hamsteres 

inoculados no peritônio com amastigotas recém-isoladas. As formas 

amastigotas foram isoladas por punção na pata infectada entre o segundo e 

terceiro mês de infecção e de macerados de fígado e baço.  

A suspensão de amastigotas de L. amazonensis foi colocada em  

5-10 ml de meio Warren (37 g/l de Brain Heart infusion – Difco laboratories, 

Detroit, MI) suplementado com 0,1 µg/ml de ácido fólico (SIGMA, Chemical 
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Co. St. Louis, MO, USA), autoclavado por 15 minutos a 121oC e 

acrescentado 0,01 g/l de hemina (SIGMA) dissolvida em NaOH 2N, 20 µg/ml 

de gentamicina (GIBCO BRL) e 10% de soro fetal bovino previamente 

inativado a 60oC por 1 hora (SFB-Laborclin, Piraquara, PR, Brasil). Os 

frascos de cultura in vitro foram incubados a 22oC e as formas promastigotas 

repicadas a cada sete dias com um inóculo de 106 parasitas/ml.  

O cultivo e a manutenção de promastigotas de L. major foram 

realizados como o que foi descrito para L. amazonensis, com exceção do 

meio utilizado; utilizamos meio completo RPMI (meio RPMI 1640 da GIBCO-

BRL) com 2,0 g/l de NaHCO3, 20 µg/ml de gentamicina (GIBCO-BRL) e 10% 

de SFB previamente inativado (GIBCO-BRL ou Laborclin), pH 7,2. 

Promastigotas de L. amazonensis (Cepa Josefa) foram cultivadas a 

26oC em meio de Schneider para cultivo de células de Drosophila (Sigma 

Chem Co. St. Louis, MO, USA), suplementado com SFB (GIBCO-BRL) e 15 

µg/ml de gentamicina (Sigma Chem Co). St. Louis, MO, USA). 

Quanto à cepa de L. chagasi, utilizamos em nossos experimentos 

apenas formas amastigotas recém-isoladas de fígado e baço de hamster 

com infecção de 40-60 dias (macerados de fígado e baço congelado a -70oC 

foram doados pelo Prof. Dr. André Augusto Tempone Cardoso do Instituto 

de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP).  

Nos experimentos realizados com promastigotas, foram utilizados 

parasitas em fase logarítmica (terceiro/quarto dia) e em fase estacionária de 

desenvolvimento (sexto/sétimo dia), salvo referência em contrário. 

 

3.4. Curvas de crescimento de formas promastigotas de 
Leishmania spp. 
 

As curvas de crescimento de promastigotas de L. amazonensis e L. 

major foram obtidas a partir de culturas in vitro em garrafas plásticas com um 

volume final entre 5-10 ml de meio completo de Warren e RPMI 

respectivamente e com um inóculo inicial de 106 parasitas/ml. As culturas de 

promastigotas foram incubadas a 22oC e os parasitas foram repicados a 
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cada sete dias. Os parasitas foram contados a cada 12 h ou 24 h em câmara 

de Neubauer. 

 

3.5. Isolamento de formas amastigotas de Leishmania spp. 
de lesões de camundongos BALB/c e de hamsteres 
 

Camundongos BALB/c inoculados nas patas traseiras com formas 

promastigotas de L. amazonensis e L. major em fase estacionária foram 

sacrificados após dois a três meses e as lesões foram removidas em 

condições de esterilidade, o tecido era cortado e homogeneizado em PBS e 

as células, então, ressuspensas e centrifugadas a 240 g por 10 minutos a 

4oC. O sobrenadante era cuidadosamente removido e novamente 

centrifugado por mais três vezes a 1450 g por 17 minutos a 4oC. Após a 

última centrifugação, os parasitas foram ressuspensos em meio RPMI + 4% 

de SFB, pH 7,2, e a suspensão foi incubada por 3 horas sob agitação média 

a temperatura ambiente, para a liberação das membranas endocíticas 

(Chang 1980; Rabinovitch et al. 1986). As formas amastigotas foram lavadas 

em PBS por mais duas vezes e incubadas por uma noite a 34oC em meio 

RPMI + 4% de SFB pH 7,2 e usadas em seguida.  

Para o isolamento de L. chagasi, macerados de fígados e baços 

congelados a -70oC de Hamsteres Dourados (mesocricetus auratus) foram 

descongelados, homogeneizados e depois purificados como descrito 

anteriormente. 

 

3.6. Purificação de formas promastigotas metacíclicos de L. 
amazonensis 
 

Em colaboração com a Profª. Dra. Maria Elizabete Costa Moreira, do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), e da Profª. Dra. Elvira M. Saraiva, do 

Instituto de Microbiologia da UFRJ, promastigotas metacíclicos de 

Leishmania (L) amazonensis (cepa Josefa) foram purificados de cultura em 
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fase estacionária, usando o anticorpo anti-LPG (3A1-La mab), que aglutina 

especificamente promastigotas procíclicos (Courret et al., 1999). 

Os parasitas em fase estacionária foram lavados em PBS, 

ressuspensos a 108/ml, e incubados com o anticorpo na diluição de 1:3000 

para a purificação dos parasitas metacíclicos. Após 30 minutos de 

incubação, a suspensão foi centrifugada a 40 g por 5 minutos para remover 

as formas aglutinadas pelo anticorpo. As formas promastigotas não 

aglutinadas foram obtidas no sobrenadante e lavadas por duas vezes em 

PBS a 2760 g por 20 minutos, analisadas em microscópio ótico e usadas em 

seguida. 

 

3.7. Avaliação da viabilidade celular e/ou proliferação de 
formas promastigotas medida pela redução do sal tetrazólico 
MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2il)-2,2-brometo de difenil tetrazolio) 
 

107 parasitas/ml, previamente contados em câmara de Neubauer ou 

utilizando o mesmo volume da cultura de promastigotas de L. amazonensis e 

L. major foram lavados duas vezes por centrifugação a 10.000 rpm por  

3 minutos (Sigma modelo 2K15) em solução salina tamponada (tampão A) 

(116 mM de NaCl, 5,4 mM de KCl, 0,8 mM de MgSO4, 5,5 mM de D-glicose, 

10 mM de MOPS (3-(N-Morpholino) ácido propano sulfônico), pH 7,2), e em 

seguida ressuspensas em 0,1 ml de tampão A e incubada com 1,0 mg / ml 

de MTT (Sigma) por 40 minutos a 22oC em microplaca de cultura (Nunc). 

Após o acréscimo de 0,1 ml de uma solução de SDS a 10% (duodecil sulfato 

de sódio), as amostras, sempre em triplicatas, foram homogeneizadas e 

analisadas em espectrofotômetro para microplacas de cultura (modelo  

3550 BIORAD, Richmond, CA) para absorbância em 595 nm e referência de  

655 nm (Mosmann, 1983; Kiderlen & Kaye, 1990; modificada por Moreira et 

al., 1996).  

Os valores de densidade ótica (D.O.), correspondentes à redução 

enzimática do MTT, foram, em alguns casos, transformados em 

porcentagem de células viáveis. 
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3.8. Avaliação por citometria de fluxo do potencial 

transmembranário da mitocôndria (∆Ψm) 
 

3.8.1. Em L. amazonensis não-permeabilizadas 

 
Parasitas cultivados de 4º, 5º, 6º e 7º dias foram lavados duas vezes 

em tampão A na proporção de 5 x 106 parasitas/ml e incubados por  

30 minutos em temperatura ambiente com 5 nM de DiOC6 (3,3' 

dihexyloxacarbocyanine iodide) (Zamzami et al., 1995) e os dados coletados 

em um aparelho de citometria de fluxo BD Facscan e analisados pelo 

programa Cellquest. Como controle positivo, utilizamos os parasitas de 4º 

dia incubados por 1 hora em temperatura ambiente na presença de 50 µM 

de carbonil cianeto p-trifluromethoxifenilhidrazona, (FCCP-SIGMA), usado 

como um desacoplador do potencial (Akerman & Wikstrom, 1976). 

  

3.8.2. Em L. amazonensis permeabilizadas 
 

O potencial transmembranário da mitocôndria das formas 

promastigotas cultivadas de 4º, 5º e 6º dias foi estimado pela absorbância 

resultante da ligação da safranina na membrana interna energizada da 

mitocôndria. Com a queda do potencial, há um decréscimo da absorbância 

devido à despolarização da membrana (Akerman & Wikstrom, 1976). 

A mudança na absorbância da safranina foi verificada em 

espectrômetro SLM Aminco DW2000, em comprimento de onda  

511-533 nm, usando 109 parasitas/ml pré-incubados a 22oC por 30 minutos 

em tampão de reação (125 mM de sacarose, 65 mM de KCl, 10mM de 

Hepes, 2,5 mM de Pi, 1 mM de Mg+2, 5 mM de succinato e 10 µM de EGTA) 

pH 7,4 com 40 µM de Digitonina e 1 µM de FCCP (Akerman & Wikstrom, 

1976; Vercesi et al., 1991). 
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3.9. Análise morfológica ultra-estrutural por microscopia 
eletrônica de transmissão de formas promastigotas de  
L. amazonensis 
 

Em colaboração com a Profª. Dra. Regina V. Milder, do Departamento 

de Parasitologia do ICB da USP, amostras com 2 x 108 promastigotas entre 

o quarto e o oitavo dias de cultura foram centrifugados por 17 minutos a 

1470 g, lavadas 2 vezes em PBS e ressuspensos em fixador (glutaraldeído 

2,5% + paraformaldeído 1% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,3).  

Os parasitas foram mantidos em agitação lenta durante a primeira 

hora de fixação e, em seguida, transferidos para a temperatura de 4oC. 

A pós-fixação foi feita com tetróxido de ósmio 1% por 2 horas e 

seguida por incubação em acetato de uranila 0,5% em solução aquosa 

durante a noite a 4oC. As amostras foram então lavadas e desidratadas com 

concentrações crescentes de etanol e óxido de propileno, para facilitar a sua 

posterior dissolução na resina (Moreira et al., 1996). 

Em seguida, foram incubadas em resina pura por 2 horas e incluídas. 

Os blocos foram cortados com o auxílio do micrótomo e o contraste dos 

cortes foi feito com acetato de vanila e citrato de chumbo. Os cortes foram 

posteriormente examinados por microscopia eletrônica de transmissão (Jeol 

100-CX) a 80 kV. 

 

3.10. Obtenção dos citosóis de Leishmania spp. 
 

Os citosóis de formas promastigotas e amastigotas de  

L. amazonensis e L. major foram obtidos incubando-se 5-10 x 108 

parasitas/ml em gelo por 30 minutos em tampão de lise pH 7,2 contendo 20 

mM de PIPES (Piperazine-N, N'- bis [2-ethane-sulfonic acid (SIGMA)], 100 

mM de NaCl, 2 mM de EDTA [ácido tetra acético diamino etileno (Merck 

Chemical Co)], 0,1 % de CHAPS [3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-

1-propane-sulfonate SIGMA)], 10% sacarose, 0,1% de Triton X-100 

(SIGMA), com adição de 2 µM de HgCl2, 1 mM de PMSF 
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[Phenylmethylsulfonyl fluoride (Sigma)], 2 µM de Pepstatina A (Sigma), com 

ou sem a adição de 50 µM de detergente digitonina (Merck). Após o tempo 

de incubação, as células foram centrifugadas a 13.000 rpm por 5 minutos a 

4oC e o sobrenadante (Citosol) foi coletado e mantido a -20oC ou -70oC.  

 

3.11. Ensaios enzimáticos das atividades caspases-símile e 
de cisteíno-proteinases em citosol de Leishmania spp. e suas 
inibições 

 

3.11.1. Caspases-símile 
 

Citosóis (40 µg de proteína do citosol/ml para ensaio de atividade 

caspase-1 e 100 µg de proteína do citosol/ml para ensaio de atividade 

caspase-3) foram incubados com os substratos sintéticos Ac-YVAD-AMC (30 

µM) e Ac-DEVD-AMC) (20 µM), respectivamente substratos para caspase-1 

e caspase-3, em temperatura termostaticamente controlada de 37oC em 

cubetas de 1,5 ml de tampão de reação [50 mM de HEPES (N-2-

hydroxyethylpiperazine-N'- 2 ethanesulfonic acid-(Sigma)] pH 7,0 e com pré-

incubação de 15 minutos  a 37oC na presença de 10 mM de DTT (Sigma). A 

leitura foi monitorada continuamente em um fluorímetro Hitachi F-4500 em 

comprimento de onda de 380 nm na excitação e 460 nm na emissão. Os 

resultados foram expressos em concentração de AMC baseada em curva 

padrão de AMC x curva resposta de fluorescência, e como unidade de 

atividade enzimática [1 unidade (U) de atividade caspase corresponde à 

atividade que hidrolisa 1 pmol de substrato em 1 minuto] ou como unidade 

arbitrária de florescência por minuto (UAF/min). Para os ensaios de inibições 

in vitro, citosóis foram incubados por 15 minutos a 37oC com Z-YVAD-CMK 

(Calbiochem), Z-DEVD-FMK (Calbiochem), EST (Calbiochem), E-64 (Sigma) 

antes da adição dos substratos.  

 

 

mailto:N-@-hydroxyethylpiperazine-N'-
mailto:N-@-hydroxyethylpiperazine-N'-
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3.11.2. Cisteíno-proteinases 
 

Citosóis de amastigotas de L. amazonensis (100 ng de proteína do 

citosol/ml) foram incubados com o substrato sintético para cisteíno-

proteinases (15µM de Z-FR-AMC) (Sigma) em temperatura 

termostaticamente controlada de 37oC em cubetas de 1,5 ml de tampão de 

reação pH 7,0 e com pré-incubação de 5 minutos a 37oC na presença de  

1 mM de DTT. A leitura foi monitorada continuamente em um fluorímetro 

Hitachi F-4500 em comprimento de onda de 380 nm na excitação e 460 nm 

na emissão. Os resultados foram expressos em unidade arbitrária de 

florescência por minuto (UAF/min). Para os ensaios de inibições in vitro, 

citosóis foram incubados por 15 minutos a 37oC com E-64 (Sigma) ou EST 

(Calbiochem) antes da adição dos substratos.  

 

3.11.3. Ensaios de inibição enzimática in vivo 
 

Promastigotas e amastigotas foram incubados a 22oC e 34oC, 

respectivamente, em meio RPMI + 4% de SFB com 10 µM de Z-DEVD-FMK 

e 10 µM de EST por 24 horas. As células foram então lavadas por duas 

vezes com PBS e o ensaio enzimático das atividades caspases-símile e de 

cisteíno-proteinases foram feitos como descritos no item 3.11.1 e 3.11.2. 
 

3.11.4. Efeito dos inibidores de caspases na viabilidade de 
formas promastigotas e amastigotas de L. amazonensis 
 

Dois diferentes protocolos foram utilizados. No primeiro, 

promastigotas entrando na fase estacionária da cultura (quinto dia) foram 

tratados com diferentes concentrações do inibidor de caspases Z-VAD-FMK 

(1 e 10 µM) (Calbiochem) e o número de parasitas viáveis foi determinado 

nos dias seguintes pelo método do MTT ou por contagem em câmara de 

Neubauer. Culturas-controle foram tratadas com DMSO. 
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O segundo protocolo foi um experimento de medida de viabilidade 

pós-reincubação baseado em experimentos de eficiência de plaqueamento 

muito utilizados em bacteriologia. Nestes, os parasitas foram incubados em 

meio completo RPMI (meio RPMI 1640 da GIBCO-BRL) com 2,0 g/l de 

NaHCO3, 20 µg/ml de gentamicina (GIBCO-BRL) e 10% de SFB inativado 

(GIBCO-BRL) em presença dos inibidores de caspases, inibidor pancaspase 

Z-VAD-Fmk e o inibidor específico de caspase-3 Z-DEVD-Fmk em diferentes 

pontos (dias) da cultura celular, a saber: fase logarítmica (terceiro dia), fase 

estacionária precoce (sexto dia) e fase estacionária tardia (nono dia). Após  

1 hora de incubação a 22oC, as células foram lavadas duas vezes em PBS e 

os parasitas, reincubados em 5 ml de meio RPMI completo. As culturas dos 

parasitas foram deixadas a 22oC por seis dias e o número de parasitas 

viáveis foi medido pelo método do MTT ou por contagem em câmara de 

Neubauer. 

Nos experimentos com formas amastigotas isoladas e purificadas de 

lesão cutânea de camundongos BALB/c, os parasitas foram incubados por  

2 h a 34oC na presença ou ausência dos inibidores de caspases, lavados 

duas vezes em PBS e incubados em 5 ml de meio completo RPMI. As 

culturas foram deixadas a 22oC e o número de promastigotas viáveis foi 

determinado na fase estacionária da cultura pelo método do MTT ou por 

contagem em câmara de Neubauer. 

 

3.12. Marcação de caspase-3 símile por afinidade no citosol 
de L. amazonensis com inibidor específico biotinilado 

 

Citosol de formas promastigotas em fase estacionária (6º ou 7º dia de 

cultivo), obtido como descrito no item 3.10, (10 µg de proteína do citosol) e 

300 ng de caspase-3 recombinante humana (Yama/Apopain) (Calbiochem) 

foram incubados a 37oC por 30 minutos com 5 µM de inibidor de caspase-3 

biotinilado DEVD-FMK. Como controle, 10 µg de proteína do citosol foram 

pré-incubados por 30 minutos a 37oC com 50 µM de inibidor de caspase-3 

não-biotinilado Z-DEVD-FMK. Após o período de incubação, as amostras 



 37 

foram analisadas em gel de SDS-PAGE e transferidas para membrana de 

nitrocelulose. Esta foi incubada com avidina fluoresceinada e, em seguida, 

com anticorpo anti-fluoresceína marcado com peroxidase. As proteínas 

marcadas foram visualizadas por quimiluminescência usando o sistema ECL 

(Amersham). 

 

3.13. Clivagem da gelsolina por citosol de formas 
promastigotas de Leishmania spp. e por caspase-3 humana 
recombinante 
 

Gelsolina fluoresceinada (0,5 µg) em 20 µl de PBS foi incubada com 

10 mM de DTT, acrescentando-se, em seguida, 5 µg de proteína do citosol 

ou 40 ng de caspase-3 humana recombinante (Yama/Apopain).  Após  

15 minutos a 37oC, 10 µl da mistura foram aplicados e analisados em gel de 

poliacrilamida SDS/PAGE, transferida para membrana de nitrocelulose e 

incubados com avidina fluoresceinada (Calbiochem) e com anticorpo anti-

fluoresceina, marcado com peroxidase (Amersham Life Science). A 

visualização de bandas marcadas foi feita por quimiluminescência usando o 

sistema ECL (Amersham). Para os ensaios de inibição, citosol e caspase-3 

recombinante foram pré-incubados com 50 µM de inibidor para caspase-3 Z-

DEVD-FMK a 37oC por 15 minutos antes da adição da gelsolina 

fluoresceinada. 

 

3.14. Clivagem de GST-lamina por citosol de L. amazonensis 
 

Incubamos 2,5 µl de substrato GST-lamina (proteína recombinante) 

com 2,5 µl de citosol preparado de formas promastigotas de L. amazonensis 

em fase estacionária ou com 200 ng de caspase-3 humana recombinante 

(Yama/Apopain) (Calbiochem), 10 mM de DTT (Sigma) e completado para 

um volume final de 25 µl com tampão 50 mM de Hepes pH 7,0, e incubado 

por 30 minutos a 37oC. Após a incubação, 12,5 µl da amostra foram então 
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fervidos, aplicados e analisados em gel de poliacrilamida SDS/PAGE, 

transferidos para uma membrana de nitrocelulose e incubados com 

anticorpo anti-GST; a membrana foi lavada por três vezes, sob agitação por 

15 minutos, em PBS + 0,1 % de tween 20 (Polyoxyethylene sorbitan 

monolaurate) (Pharmacia Biotech), e um segundo anticorpo, anti-IgG, 

marcado com peroxidase e repetidas as lavagens em PBS + 0,1% de Tween 

20. A proteínas foram visualizadas por quimiluminescência usando o sistema 

ECL (Amersham).  

Para os ensaios de inibição, o citosol e a caspase-3 recombinante 

foram pré-incubadas com 20 µM dos inibidores para caspase-3 Z-DEVD-

FMK e caspase-1 AM-YVAD-Cmk a 37oC por 15 minutos antes da adição da 

GST-Lamina (Caspase-1 Apoptosis Detection Assay/Cat. AM19, Oncogene 

Research Products).  

 

3.15. Observação da externalização de fosfaditilserina (PS) 
em Leishmania spp. 
 

3.15.1. Análise por citometria de fluxo da externalização de 
fosfatidilserina (PS) em Leishmania spp. 
 

Formas promastigotas em fase estacionária (cepa LV79), os 

metacíclicos purificados de cultura em fase estacionária (cepa Josefa) e as 

formas amastigotas isoladas e purificadas de L. amazonensis, as formas 

amastigotas isoladas e purificadas de L. major, amastigotas isoladas e 

purificadas de L. chagasi foram lavadas duas vezes em tampão Hepes 100 

mM (pH 7,4) contendo 150 mM de NaCl, 5 mM KCl, 3 mM de CaCl2 e 1 mM 

de MgCl2, e 5 x 106 parasitas foram ressuspensos em 200 µl de tampão de 

reação (Hepes 100 mM). As células foram incubadas por 15 minutos em 

temperatura ambiente ou em gelo, com 2,5-10 µg/ml de iodeto de propídio 

(PI) ou PI + anexina V-FITC (Clontech) 1:200, (Krahling et al., 1999). Para a 
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inibição da ligação de PS em anexina V-FITC, usamos 5 mM de EGTA no 

tampão de reação e 10.000 eventos foram recolhidos em cada amostra. 

Nos ensaios feitos com formas amastigotas de L. amazonensis 

isoladas e purificadas de lesões cutâneas de camundongos BALB/c, a 

presença de marcadores de macrófagos foi analisada, usando o anticorpo 

anti-CD11b-FITC (Clone M1/70 - Pharmingen) e o anticorpo anti-I-Ad-I/Ed 

biotinilado (Clone 2G9 - Pharmingen), seguido com estreptavidina 

fluoresceinada 1:600 (Pharmingen). Os dados foram coletados em um BD 

Facscan e analisados por Cellquest. 

 

3.15.2. Observação da externalização de fosfaditilserina (PS) 
em L. amazonensis por microscopia confocal de varredura a 
laser 
 

As formas amastigotas, isoladas e purificadas de lesão cutânea de 

camundongos BALB/c, foram lavadas duas vezes em PBS ou tampão Hepes 

100 mM pH 7,4 contendo 150 mM de NaCl, 5 mM KCl, 3 mM de CaCl2 e  

1 mM de MgCl2, 5 x 106 parasitas/ml foram ressuspensos em 200 µl de 

tampão Hepes 100 mM na presença de 3 mM de CaCl2 ou com 5 mM de 

EGTA (Sigma). As amostras foram incubadas por 15 minutos em 

temperatura ambiente com anexina V-FITC (anexina V Flurosceinada 

Clontech) 1:200, lavadas duas vezes com os respectivos tampões de 

reação, fixados por 15 minutos em formaldeído 3% com ou sem 3 mM de 

CaCl2, centrifugados a 1000 rpm por 3 minutos (centrífuga Fanem®, modelo 

citospin® 248), montados com glicerina tamponada e observados em 

microscópio confocal de varredura a laser (488 nm) modelo Axiovert 100-M 

Zeiss. 
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3.15.3. Observação da indução de atividade procoagulante 
em ensaio de protrombinase (Russell’s Viper Venom-RVV) 
 

Em colaboração com a Profª. Dra. Maria Elizabete C. Moreira, do 

INCA, foi verificado o efeito dos parasitas na indução de atividade 

procoagulante do sangue (primeiro estágio no ensaio de protrombinase). O 

ensaio foi feito incubando-se 100 µl de uma mistura de plasma humano 

tratado com citrato (mistura de sangue de três voluntários normais) em 

banho-maria a 37oC, adicionando-se, após 2 minutos, 30 µl (12 ng) de RVV 

(Sigma) 100 µl de suspensão previamente preparada de parasitas 

(amastigotas e promastigotas em fase logarítmica de crescimento de L. 

amazonensis) ou 100 µl de PBS (controle negativo) e 100 µl de CaCl2 

25mM. O tempo requerido para formar um coágulo de fibrina foi então 

determinado. Como controle positivo utilizou-se um padrão de cefalin (STA@ 

standard-Diagnostica Stago) (Chiu et al., 1981). 

 

3.16. Papel da externalização da Fosfatidilserina (PS) na 
modulação da infecção por Leishmania spp. 
 

3.16.1. Infecção de macrófagos por L. amazonensis e a 
determinação da produção de óxido nítrico (NO) 
 

Macrófagos peritoniais residentes de camundongos BALB/c induzidos 

ou não por tioglicolato foram isolados e lavados em meio DMEM + 10% de 

SFB. Após a contagem diferencial, 2 x 106 macrófagos/ml foram plaqueados 

em lâminas Lab-Tek@ (Nunc) a 37oC. Após 16 horas de incubação para 

aderência, as células foram lavadas em PBS e incubadas com  

2 x 106 amastigotas/ml por mais 2 horas a 34oC. Após a incubação, as 

células foram fixadas com metanol, coradas com GIEMSA, e o índice de 

infecção (porcentagem de macrófagos infectados X o número de parasitas 

nos macrófagos infectados) foi determinado por contagens microscópica. 
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Alternativamente, macrófagos foram incubados com timócitos 

apoptóticos, isolados de camundongos BALB/c irradiados (600 rads) e 

mantidos em cultura por 6-8h em meio completo RPMI, ou com formas 

amastigotas tratadas com 8-methoxypsoralen e irradiadas com UV (365 nm) 

(Andrews et al., 1985) duas horas antes da infecção com amastigotas 

viáveis. O índice de infecção foi determinado 72 horas depois. 

Para avaliar a produção de óxido nítrico (NO), 2 x 106 macrófagos 

residentes peritoniais foram ativados com 100 ng/ml de Lipopolissacarídeo 

(LPS) mais 0,10 ng/ml de IFN-γ, na ausência ou presença de  

2 x 106 amastigotas ou timócitos apoptóticos (descrito anteriormente). A 

produção de NO foi determinada pela reação de GRIESS no sobrenadante 

coletado após 24 h de cultura (em colaboração com a Dra. Patrícia Bozza - 

Instituto Oswaldo Cruz).  

 

3.16.2. Ensaio de proteção a RNAse (RPA) 
 

Em colaboração com a Profª. Dra. Maria Elizabete C. Moreira, 

macrófagos peritoniais residentes foram colhidos após incubação por  

2 horas com amastigotas purificados de L. amazonensis ou com timócitos 

apoptóticos (irradiados) e o RNA total foi extraído com TRIZOL-Gibco. O 

nível de RNA da citocina IL-10 (interleucina 10) foi quantificado pelo ensaio 

de proteção a RNAse usando o “kit multiprobe RiboQuant” (Pharmigen). 

Fragmentos dos genes L32 e GAPDH foram usados com controles internos.  
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3.16.3. Modulação da infecção em camundongos BALB/c por 
formas promastigotas metacíclicos purificados expondo 
Fosfatidilserina (PS) 
 

Promastigotas de fase logarítmica e metacíclicos purificados de L. 

amazonensis (cepa Josefa) foram incubados ou não com 0,5 µg/ml de 

anexina V não marcada por 15 minutos e, em seguida, 3 x 106 parasitas 

foram inoculados no coxim plantar da pata de camundongos BALB/c. O 

tamanho das lesões cutâneas foi medido semanalmente e foi feita uma 

média entre os cinco animais utilizados para cada ponto experimental. 

Experimento feito em colaboração com a Profª. Dra. Maria Elizabete C. 

Moreira, do INCA. 

 

3.16.4. Efeito da anexina V na infecção in vivo por formas 
amastigotas de L. amazonensis 
 

Os coxins plantares da pata de camundongos BALB/c foram 

inoculados com 3 x 106 amastigotas pré-tratados ou não com 5 µg/ml de 

anexina V e após 48 h da inoculação as patas foram cortadas e 

imediatamente fixadas em tampão formalina por 12 h. 

As patas foram então cortadas longitudinalmente em 2 pedaços, os 

quais foram decalcificados em solução de EDTA a 10% por uma semana. Os 

fragmentos foram então embebidos em parafina e um fragmento de 4 µm foi 

corado com eosina e hematoxilina. 

Cada lâmina com os fragmentos corados foi examinada usando um 

microscópio Zeiss Axiola em aumento de 1000x, observando-se as formas 

amastigotas dentro dos macrófagos. Foram utilizados três animais para cada 

ponto. 
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3.16.5. Inibição da infecção in vitro por anexina V e pelo 
anticorpo anti-receptor para fosfatidilserina (PS) 
 

Macrófagos peritoniais residentes foram infectados com formas 

amastigotas de L. amazonensis purificadas na presença de 0,5 µg/ml de 

anexina V ou com 200 µg/ml de anticorpo monoclonal Ig.M anti-receptor de 

PS (mAb 217G8E9) (gentilmente cedido pela Profª. Valerie A. Fadok, do 

National Jewish Medical and Research Center, Denver, Colorado, USA) 

(Fadok et al., 2000). Após 2 h de infecção a 34oC, o índice de infecção foi 

determinado. 

 

3.16.6. Ensaio de ativação de TGF-β por formas amastigotas 
de L. amazonensis 
 

Macrófagos peritoniais de camundongos BALB/c induzidos por 

tioglicolato foram ativados com 50 ng/ml de LPS. Os sobrenadantes das 

culturas de macrófagos infectadas ou não com formas amastigotas (na 

presença ou não de 0,5 ng/ml de anexina V) foram ensaiados para TGF-β 

ativo por ensaio de ELISA (kit Duoset da R&D), após 72 horas de cultura em 

meio CCM1 livre de soro (Hyclone®). A concentração de TGF-B foi 

determinada por comparação com a curva gerada pelo padrão do “kit”. 

 

3.17. Análise da fragmentação de DNA de formas 
amastigotas de L. amazonensis 
 

Em colaboração com a Profª. Dra. Maria Elizabete C. Moreira, do 

INCA, as formas amastigotas purificadas de L. amazonensis foram mantidas 

em meio RPMI + 4% SFB por 1, 2 e 5 dias a 34oC e conservadas até a 

extração em nitrogênio líquido. Após o descongelamento, os parasitas foram 

ressuspensos em 200 µl de tampão de homogeneização (0,1 M de NaCl, 
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0,01 M de EDTA pH 8,0, 0,3 M de Tris-HCl pH 8,0 e 0,2 M de sacarose) e 

12,5 µl de SDS a 10% e incubados por 30 minutos a 65oC. 

Então, 35 µl de acetato de potássio a 8 M foram adicionados nas 

amostras e incubados por mais 1 hora a 4oC. Após a centrifugação, 

procedeu-se à extração de DNA no sobrenadante e o DNA foi precipitado 

com 0,1x volume de acetato de sódio a 3M + 2,5x volume de etanol a 100% 

gelado por 16 horas a -70oC. 

O precipitado (DNA) foi tratado com RNAse e novamente as amostras 

foram precipitadas como descrito anteriormente. Após lavagem em etanol 

80% gelado, DNA foi seco e ressuspenso em H2O estéril e estocado a -20oC 

até o uso. 

As amostras foram submetidas a eletroforese (2 h, 70 V) em gel de 

agarose a 1,8%, usando-se tampão de corrida TAE (40 mM de Tris-acetato, 

1 mM de EDTA, pH 8,0) e coradas com brometo de etídio e fotografadas 

(Moreira et al., 1996).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Morte celular programada do tipo apoptose em culturas 
axênicas de formas promastigotas 
 

4.1.1. Avaliação da viabilidade celular durante a 
metaciclogênese das formas promastigotas medida pela 
redução do sal tetrazólico MTT 
 

Durante a metaciclogênese das formas promastigotas in vitro, a nossa 

primeira observação foi que a atividade enzimática mitocondrial, medida pelo 

ensaio colorimétrico do MTT (Mosmann, 1983), usando o mesmo número de 

parasitas viáveis, contados em câmara de Neubauer, diminuía 

significativamente no momento em que a cultura atingia a fase estacionária 

de crescimento (Figura 1). 

Esse fato nos levou a aprofundar nossos estudos nesse momento 

específico da cultura que, em geral, acontecia por volta do sexto dia, 

variando, porém, conforme o inóculo, o número de passagens in vitro e a 

qualidade do soro e do meio de cultura. Encontramos nesta “janela temporal” 

cerca de 25% de células com morfologia que consideramos típica de 

apoptose (Tabela 1). 
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Figura 1: A. Curva de crescimento de formas promastigotas de Leishmania 
(L) amazonensis e B. Medida da atividade de hidrolases mitocôndrias de 
promastigotas de Leishmania (L) amazonensis nos dias da cultura. Observar 
queda da densidade ótica no início da fase estacionária (entre o sexto e o 
s
 
étimo dia). 
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4.1.2. Análise por microscopia eletrônica de transmissão de 
formas promastigotas de L. amazonensis 
 

Em Leishmania, a característica na estrutura morfológica do núcleo 

apoptótico é semelhante à de células de metazoários (Moreira et al., 1996). 

A análise ultra-estrutural por microscopia eletrônica de transmissão revelou 

cerca de 25% das formas promastigotas com características morfológicas 

nucleares de apoptose no início da fase estacionária. Um aumento 

progressivo de células em necrose foi observado com a evolução da cultura 

(Tabela 1, experimentos 1 e 2; Figura 2). As fotomicrografias dos núcleos 

das células apoptóticas apresentaram condensação completa da cromatina 

na periferia, formando massas eletrodensas; as organelas citoplasmáticas e 

a membrana celular conservavam-se íntegras (Figura 2c e d). 

Diferentemente, as células necrosadas apresentavam o citoplasma rarefeito, 

sem definição das organelas e núcleo aparentemente normal (Figura 2b). 

Nas células com aspecto normal, as estruturas nucleares e citoplasmáticas 

estavam íntegras (Figura 2a). 

 
Tabela 1 

Cinética de alterações ultra-estruturais em promastigotas de 
Leishmania (L) amazonensis 

 (Dois experimentos independentes) 

#Nec. = Necrose 
*Apop. = Núcleos apoptóticos 

                 &ND = Não determinado 

Dia na 
cultura 

Ensaio de 
viabilidade 

(MTT) 

Morfologia 
(%) 

Apop.*     Nec.# 
4º 0,562 26 10 
5º 0,654 30 20 
6º ND& ND ND 
7º 0,306 12 20 
8º 0,298 15 50 

Dia na 
cultura 

Ensaio de 
viabilidade 

(MTT) 

Morfologia 
(%) 

Apop.*   Nec.# 

5º 0,759 5 2 
6º 0,679 22 30 
7º 0,350 10 50 
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Figura 2: Fotomicrografia de microscopia eletrônica de transmissão de 
formas promastigotas. A: Parasita com a morfologia nuclear característica 
normal e com as organelas citoplasmáticas preservadas. B: Parasitas com 
características morfológicas consideradas como uma célula em necrose, 
com as organelas citoplasmáticas não-preservadas e núcleo aparentemente 
íntegro. C e D: Parasitas com características morfológicas consideradas 
como uma célula em apoptose, com condensação da cromatina e com as 
organelas citoplasmáticas preservadas.  
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4.1.3. Avaliação do potencial transmembranário da 

mitocôndria (∆Ψm) em formas promastigotas não-
permeabilizadas e permeabilizadas 
 

Observamos no transcorrer dos dias da cultura, durante a 

metaciclogênese das formas promastigotas, um aumento no número de 

células que perderam ou tiveram diminuído o potencial de membrana da 

mitocôndria (Figuras 1, 3 e 4). Usando duas técnicas diferentes para medir o 

potencial (marcação pela safranina em células permeabilizadas e com 

DiOC6 em células íntegras), verificamos que o fenômeno de queda do 

potencial da mitocôndria ocorre exatamente no momento em que os 

parasitas alcançam a fase estacionária como observado nas Figuras 3 e 4. A 

partir desses dados postulamos então que na metaciclogênese de formas 

promastigotas um “programa de morte celular” era ativado exatamente no 

início da fase estacionária. 
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Tempo (Minutos) 
Figura 3: Avaliação do potencial transmembranário mitocondrial (∆Ψm) 
de formas promastigotas de Leishmania (L) amazonensis 
permeabilizadas. Parasitas de quarto, quinto e sexto dias da cultura foram 
incubados com safranina O a 22oC, permeabilizados com digitonina e 
analisados espectrofotometricamente em 511-533 nm. Cada experimento foi 
repetido pelo menos três vezes. A figura apresenta um experimento 
representativo. 
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Figura 4: Análise por citometria de fluxo da queda do potencial 
transmembranário mitocondrial (∆Ψm) de formas promastigotas durante 
os dias da cultura. Parasitas do quarto (linha vermelha), sexto (linha azul) e 
sétimo dia (linha preta), foram incubados com DiOC6 (FL1-H). A redução do 
∆Ψm foi observada no início da fase estacionária dos parasitas da cultura.  
Um experimento representativo de três experimentos, cada um em triplicata. 
 
4.1.4. Atividades caspases ou caspases-símile e de cisteíno-
proteinases em citosol de Leishmania spp. 

 

Estudos recentes demonstram que a ativação de enzimas específicas 

é um elemento crucial no processo de apoptose (Nicholson & Thornberry, 

1997). Em todos os sistemas descritos até o momento em organismos 

multicelulares, as proteases implicadas são membros de uma nova família 

de cisteíno-proteinases, que obrigatoriamente clivam em ácido aspártico na 

posição P1 dos substratos (Nicholson, 1999). Estão presentes como 

precursores inativos na célula e, durante a apoptose ,esses precursores são 

clivados em sítios ASP-X, gerando uma subunidade grande e uma pequena, 

que se associam, formando a protease ativa (Nicholson, 1999).   

Caspases geralmente reconhecem um tetrapeptídeo no seu substrato, e 

essas seqüências têm formado a base para o desenho de inibidores e de 
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substratos sintéticos, que mimetizam o sítio de reconhecimento, ligado a um 

fluorocromo-cumarínico (Margolin et al., 1997). 

O próximo passo foi então verificar a existência de atividades 

caspases em formas promastigotas. 

Como podemos observar nas Figura 5A e B, atividade hidrolítica em 

substratos de caspases 1 e 3 (Ac-YVAD-AMC e Ac-DEVD-AMC 

respectivamente) é detectada em citosol de promastigotas de Leishmania 

spp. A atividade do tipo caspase-1 foi sistematicamente maior do que a do 

tipo caspase-3 (Figura 5A). A hidrólise de ambos os substratos foi inibida por 

baixas concentrações dos inibidores específicos (o mesmo tetrapeptídeo 

ligado a um grupo reativo que covalentemente inibe o sítio catalítico da 

enzima), reforçando a presença de atividades caspases no citosol desses 

organismos unicelulares. No entanto, as atividades caspases foram também 

inibidas pelo inibidor classe específico de cisteíno-proteinases E-64 

caracterizando-as, portanto, como atividades caspases-símile (Figura 5). 

A partir dos resultados da figura 5 estudamos a atividade inibida por 

Z-DEVD-Fmk no ciclo celular do parasita. A atividade caspase-3 símile 

aumentou progressivamente no correr da metaciclogênese, sendo 

significativamente maior na fase estacionária, do que na fase logarítmica de 

crescimento (Figura 6). 
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Figura 5: Hidrólise de Ac-YVAD-AMC (A) e Ac-DEVD-AMC (B) 
(substratos sintéticos de caspase-1 e caspase-3, respectivamente) e o 
efeito de inibidores em promastigotas de Leishmania (L) amazonensis. 
E-64 (1 µM, Ac-YVAD-CHN2 (0,5 µM) e Z-DEVD-Fmk (1 µM) são inibidores 
específicos de cisteíno-proteinases, caspase-1 e de caspase-3, 
respectivamente. Experimento realizado à temperatura de 37oC, pH 7,0, com 
pré-incubação de 15 minutos, na ausência e presença de 1 µM dos 
inibidores e de 10 mM de DTT. A liberação do AMC (cumarínico) foi 
continuadamente monitorada pelo tempo indicado na figura. 
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Figura 6: Atividade de caspase-3 em citosol de formas promastigotas 
de Leishmania (L) amazonensis nos dias da cultura. Ensaio fluorigênico 
para medida da atividade de caspase-3 usando 20 µM do substrato sintético 
para caspase-3 (Ac-DEVD-AMC) nas fases logarítmica e estacionária da 
cultura de promastigotas. Resultados apresentados em unidade arbitrária de 
fluorescência por minuto (UAF/minuto), medida após 30 minutos de 
incubação do citosol com o substrato fluorigênico. 

 

Com o objetivo de verificar se a atividade enzimática tinha qualquer 

correlação com a infectividade do parasita, a hidrólise de Ac-DEVD-AMC foi 

examinada em citosóis preparados de amastigotas de lesão, que são formas 

extremamente infectivas. A atividade caspase-3 símile determinada no 

citosol de amastigotas foi consistentemente maior do que a obtida em citosol 

de promastigotas estacionários, usando-se a mesma concentração de 

proteína de citosol (Figura 7). 
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Figura 7: Diferença da atividade de caspase-3 em citosol de formas 
amastigotas e de promastigotas de Leishmania (L) amazonensis de 
início da fase estacionária (sexto dia). Experimento realizado à 
temperatura de 37oC, pH 7,0, com 100 µg de proteína do citosol, pré-
incubado por 15 minutos na presença de 10 mM de DTT. Utilizamos 20 µM 
de substrato para caspase-3 Ac-DEVD-AMC. 

 

Ao contrário do observado com promastigotas (Figura 5), a atividade 

do tipo caspase-3 de amastigotas não foi inibida pelo inibidor classe-

específico de cisteíno-proteinases EST em ensaios in vivo (Figura 8). 

Resultados semelhantes foram obtidos quando a atividade caspase-3 foi 

determinada in vitro, em presença de inibidor Z-DEVD-Fmk, EST e E-64 

(Figura 9). EST e E-64 são inibidores específicos de cisteíno-proteinases 

sem qualquer atividade inibitória em caspases (Nicholson et al., 1995; 

Mottran et al., 2003). Esses resultados caracterizam a atividade encontrada 

em amastigotas com uma atividade caspase e não caspase-símile. 
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Figura 8: Atividade de caspase-3 em citosol de amastigotas de 
Leishmania (L) amazonensis e o efeito dos inibidores in vivo. Incubação 
dos parasitas in vivo com os respectivos inibidores por 24 h a 34oC em meio 
RPMI + 4% Soro fetal bovino, pH 7,2. (A) Controle; (B) 10 µM de EST e (C) 
10 µM de Z-DEVD-FMK. EST e Z-DEVD-FMK são inibidores específicos de 
cisteíno-proteinases e caspase-3, respectivamente. Experimento realizado 
com 20 µg de proteína do citosol à temperatura de 37oC, pH 7,0 com pré-
incubação de 15 minutos na presença de 10 mM de DTT. 
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Figura 9: Inibição específica da atividade caspase-3 em citosol de 
formas amastigotas de Leishmania (L) amazonensis. Ensaios de inibição 
realizados in vitro. EST/E-64 e Z-DEVD-FMK são inibidores específicos de 
cisteíno-proteinases e caspase-3, respectivamente. Experimento realizado à 
temperatura de 37oC, pH 7,0 com pré-incubação de 15 minutos na presença 
de 10 mM de DTT. 
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A atividade de cisteíno-proteinases foi também determinada em 

formas amastigotas tratadas com inibidor de caspase-3 (Z-DEVD-Fmk) e de 

cisteíno-proteinases (EST) in vivo. A atividade de cisteíno-proteinases 

mostrou-se inibida somente nos parasitas pré-incubados com EST  

(Figura 10). 
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Figura 10: Atividade de cisteíno-proteinases em citosol de amastigota 
de Leishmania (L) amazonensis e o efeito dos inibidores in vivo. 
Incubação dos parasitas com os respectivos inibidores por 24 h a 34oC em 
meio RPMI + 4% SFB, pH 7,2. Foram utilizados 15 µM de substrato Z-FR-
AMC. (A) Controle, (B) 10 µM de Z-DEVD-FMK, (C) 10 µM de EST. Reações 
realizadas com 100 ng de proteína do citosol à temperatura de 37oC, pH 7,0 
com pré-incubação de 5 minutos na presença de 1 mM de DTT. 
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Com o objetivo de verificar se a hidrólise de AC-YVAD-AMC e Ac-

DEVD-AMC era dependente de caspases típicas, com propriedades 

idênticas às caspases de mamíferos, e não dependente de cisteíno-

proteinases capazes de clivar substratos de caspases, ensaios enzimáticos 

foram realizados com duas cisteíno-proteinases purificadas de 

tripanossomatídeos patogênicos: a P-30 de Leishmania amazonensis e a 

cruzipaína de Trypanosoma Cruzi. Além disso, uma Catepsina B humana 

também foi usada como controle. Nenhuma das enzimas ensaiadas foi 

capaz de hidrolisar os substratos específicos de caspases 1 e 3 (Tabela 2). 

No entanto, verificamos que inibidores específicos de caspases inibiram a 

atividade de cisteíno-proteinases, em concentrações da ordem de 

micromolar (5 µM) (Tabela 2). 

 Tabela 2: Ensaios enzimáticos com cisteíno-proteinases 
purificadas de tripanossomatídeos e catepsina B humana e 

suas inibições com inibidores de caspases 
Substratos Enzimas purificadas 

    

 
Ac-YVAD-AMC 

           (caspase-1) 

Catepsina B 
 

n.d.a 

Cruzipaína 
 

n.d. 

P-30 
 

n.d. 
 
Ac-DEVD-AMC 
             (caspase-3) 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
Z-FR-AMC 

(cisteíno-proteinases) 

 
250* 

 
250* 

 
250* 

Z-FR-AMC + 
Z-DEVD-Fmk 

(inibidor de caspase-3) 

 
2* (99%) 

 
34* (86%) 

 
20* (91%) 

Z-FR-AMC + 
Ac-YVAD-CHO 

(inibidor de caspase-1) 

 
9* (97%) 

 
187* (25%) 

 
n.tb. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A concentração enzimática foi ajustada para obter 250 unidades de 
fluorescência por minuto com 15 µM de Z-FR-AMC para cada enzima. As 
enzimas foram pré-incubadas com 5 µM dos inibidores Z-DEVD-FMK ou Ac-
YVAD-CHO durante 5 minutos, antes da adição de 15 µM de Z-FR-AMC.  
Valores entre parênteses indicam a percentagem de inibição da atividade 
enzimática. n.da.: Hidrólise não detectada. n.tb.: Não testada. *: UAF/minuto. 
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4.1.5. Inibidores de caspases e a viabilidade de 
promastigotas de L. amazonensis 
 

Uma abordagem alternativa para caracterizar o papel das caspases 

na fisiologia das formas promastigotas foi verificar a conseqüência funcional 

da inibição das caspases intracelulares com o uso de inibidores permeáveis 

à membrana celular. Como podemos ver na Figura 11, a adição de 10 µM de 

um inibidor pancaspases (Z-VAD-Fmk) no final da fase logarítmica de 

crescimento da cultura induziu um aumento significativo do número de 

parasitas viáveis na fase estacionária. 
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Figura 11: Efeito do inibidor de pancaspases (Z-VAD-FMK) no 
crescimento de formas promastigotas de Leishmania (L) amazonensis. 
Os parasitas entrando na fase estacionária da cultura (quinto dia) foram 
tratados com 10 µM de Z-VAD-FMK, e o  número de parasitas viáveis foi 
determinado nos dias seguintes pelo método do MTT e/ou contados em 
câmara de Neubauer. Os valores foram transformados em porcentagem do 
número total de parasitas nos controles respectivos. 
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Para confirmar o efeito dos inibidores de caspases de aumentar o 

número de parasitas viáveis na cultura e definir o tempo ótimo desse efeito 

protetor, os parasitas foram incubados com diferentes inibidores em 

diferentes dias (terceiro, sexto e nono dias) da cultura de formas 

promastigotas. Após 1 hora de incubação, os parasitas foram lavados em 

PBS e cultivados por seis dias após os quais o numero de formas viáveis foi 

medido pelo ensaio do MTT e por contagem em câmara de Neubauer. Como 

mostrado na Figura 12, o efeito protetor máximo dos inibidores foi obtido 

quando de sua adição no início da fase estacionária, ou seja, por volta do 

sexto dia.  

 

 

 

 

 

 

 ta
s

 ra
s

  P
a

 o 
de

 er

 nú
m

 

 

 

 3º 6º 9º0

25

50

75

100

125

150

175

200

10 µM  Z-VAD-FMK
10 µM  Z-DEVD-FMK

(dia da adição na cultura)

i
(%

 d
o 

co
nt

ro
le

)

 
 
Figura 12: Efeito dos inibidores de caspases na viabilidade de formas 
promastigotas. Porcentagem de formas promastigotas viáveis medida pelo ensaio 
de MTT, após tratamento da cultura na fase logarítmica (terceiro dia), fase inicial 
estacionária (sexto dia) e estacionária tardia (nono dia) com  
10 µM de inibidores de caspases  Z-DEVD-FMK e Z-VAD-FMK, permeáveis à 
membrana celular. As células foram tratadas por 1 hora, lavadas e reincubadas em 
meio RPMI completo fresco, e o número de formas promastigotas viáveis foi 
contado após seis dias na cultura. 
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Como em formas amastigotas uma atividade caspase bona-fide foi 

efetivamente caracterizada, procuramos evidenciar se o mesmo efeito 

protetor era observado com parasitas recém-isolados de lesão de 

camundongos BALB/c (Figura 13). Após a incubação com os inibidores de 

caspases, as formas amastigotas foram lavadas em PBS, incubadas a 

temperatura de transformação para promastigotas e cultivadas até a fase 

estacionária da cultura, analisadas pelo ensaio do MTT ou por contagem em 

câmara de Neubauer. Observamos que o número de formas promastigotas 

foi significativamente maior nas culturas em que as formas amastigotas 

foram tratadas com os inibidores de caspases (Figura 13). 

Ademais, a atividade inibitória de morte de Z-DEVD-Fmk foi maior do 

que a Z-VAD-Fmk, sugerindo que caspase-3 desempenhe um papel 

importante na manutenção da viabilidade dos parasitas (Figuras 12 e 13). 
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Figura 13: Efeito dos inibidores de caspases na viabilidade de formas 
amastigotas. Amastigotas foram tratados por duas horas a 34oC em meio RPMI + 
4% de SFB, lavados, reincubados em meio RPMI completo, e o número de 
promastigotas foi contado na fase estacionária da cultura a 22oC. O número de 
promastigotas viáveis foi contado em câmara de Neubauer após tratamento dos 
amastigotas com os inibidores de caspases permeáveis à célula Z-VAD-FMK 
e Z-DEVD-FMK. 
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4.1.6. Marcação de caspase-3 símile por afinidade no citosol 
de L. amazonensis com inibidor específico biotinilado 
 

O próximo passo para a caracterização das caspases parasitárias foi 

tentar identificar no citosol de formas promastigotas a molécula ou moléculas 

que seriam responsáveis pela atividade caspase-símile. Incubando citosol 

com inibidor biotinilado de caspase-3 (Biotina-DEVD-Fmk), nós detectamos 

uma banda de aproximadamente 28 KDa (Figura 14, canaleta 3). Essa 

marcação foi inibida por um excesso de Z-DEVD-Fmk (Figura 14,  

canaleta 4). Com a caspase-3 humana recombinante (Yama/CPP32), usada 

como controle, o mesmo procedimento marcou uma molécula de 17 KDa 

(Figura 14, canaleta 1), como se esperava, e essa marcação também foi 

inibida por um excesso de inibidor Z-DEVD-Fmk (Figura 14, canaleta 2). 
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ra 14: Marcação de caspase-3 símile por afinidade no citosol de  
azonensis com inibidor específico biotinilado. Citosol (canaletas 3 

e caspase-3 recombinante (canaletas 1 e 2) foram incubados com 5 µM 
nibidor biotinilado-DEVD-FMK por 30 minutos a 37oC, na presença 
aletas 2 e 4) e na ausência (canaletas 1 e 3) de 50 µM de Z-DEVD-
. Após SDS-PAGE e transferência para membrana de nitrocelulose, a 
brana foi revelada com avidina-fluoresceinada e marcada com anticorpo 
fluoresceina, marcada com peroxidase e visualizada por ECL. A seta 
rior indica a proteína marcada no citosol (cerca de 28 KDa) e a de 
, a molécula da caspase-3 recombinante (17 KDa). 
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4.1.7. Clivagem da gelsolina e lamina por citosol de formas 
promastigotas de Leishmania spp. e por caspase-3 humana 
recombinante 
 

Nossa próxima medida foi verificar a capacidade de o citosol de 

Leishmania spp. clivar substratos naturais de caspase-3 e de outras 

caspases e comparar os produtos com os obtidos pela digestão por 

caspase-3 humana recombinante (Yama/CPP32). A enzima citosólica foi 

capaz de hidrolisar dois substratos naturais descritos para caspases, a 

gelsolina (Kothakota et al., 1997) e a lamina (Lazebnik et al., 1995), 

originando produtos de tamanhos similares à hidrólise produzida por uma 

caspase-3 recombinante (Yama/CPP32) (Figuras 15 e 16, respectivamente). 

Incubamos gelsolina marcada com FITC com o citosol e com 

caspase-3 recombinante, e por Western Blotting pudemos verificar que a 

clivagem de ambas geraram produtos similares. 

Ambas as digestões provocadas pelo citosol e pela Yama/CPP32 na 

gelsolina foram inibidas pelo inibidor irreversível para caspase-3 (Z-DEVD-

Fmk) (Figura 15). 

A enzima citosólica foi também capaz de clivar o substrato 

recombinante GST-lamina, gerando um produto similar ao da caspase-3 

recombinante (Yama/CPP32). As digestões também foram inibidas pelo 

inibidor para caspase-3 (Z-DEVD-Fmk) (Figura 16), reforçando as nossas 

observações de que a Leishmania possui em seu citosol enzimas com 

atividade caspase. 
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Figura 15: Clivagem de gelsolina por citosol de Leishmania spp. e por 
caspase-3 recombinante. Gelsolina fluoresceinada incubada com citosol e 
com caspase-3 recombinante por 15 minutos a 37oC, na presença e na 
ausência de 50 µM de inibidor Z-DEVD-FMK. Resolvido por SDS-PAGE e 
subseqüente imunobloting, revelado por anticorpo anti-fluoresceína marcada 
com peroxidase, e visualizada por ECL. A posição dos marcadores de peso 
molecular estão apresentados à direita. 
 
KDa 

 
1. GST-Lamina + citosol de formas promastigotas 
2. GST-Lamina + citosol + Z-YVAD-CMK 
3. GST-Lamina + citosol + Z-DEVD-FMK 
4. GST-Lamina + CPP32/Yama 
5. GST-Lamina + CPP32/Yama + Z-DEVD-FMK 

Figura 16: Clivagem de GST-Lamina por citosol de formas 
promastigotas e por uma caspase-3 humana recombinante 
(CPP32/Yama). 
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4.2. Observação da externalização de fosfaditilserina (PS) em 
Leishmania spp. 
 

4.2.1. Análise por citometria de fluxo da externalização de 
fosfatidilserina (PS) em Leishmania spp. 
 

Uma vez caracterizada a atividade caspase-3 símile em Leishmania; 

procuramos identificar marcadores fenotípicos de apoptose nestes parasitas. 

Por análise de citometria de fluxo, usando Anexina V marcada com FITC 

como ligante, verificamos que formas amastigotas recém-isoladas de lesão 

cutânea (L. amazonensis, L. major) ou visceral (L. chagasi), assim como 

parte da população de formas promastigotas de fase estacionária e 

promastigotas metacíclicos purificados de L. amazonensis, apresentam PS 

na superfície externa da membrana citoplasmática (Tabela 3; Figuras 17  

e 18). 

 

Tabela 3 
Externalização de Fosfatidilserina (PS) em Leishmanias 
 

 Amastigotas Promastigotas 

Leishmania (L) amazonensis (+) (+) 

Leishmania major (+) ND 

Leishmania (L) chagasi (+) ND 
Leishmania (L) amazonensis 

(LCL) (+) ND 
Leishmania (L) amazonensis 

(LCD) (+) ND 

   ND = não determinado 
     (+) = Anexina V-FITC positiva / iodeto de propídeo negativo 
     (LCL) = Leishmaniose cutânea localizada 
     (LCD) = Leishmaniose cutânea difusa 
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À semelhança com o que acontece com células apoptóticas de 

mamíferos, a ligação da PS do parasita com a Anexina V é dependente de 

cálcio, pois EGTA foi capaz de deslocar essa ligação (Figura 17).  Essa 

ligação também foi deslocada por um excesso de anexina não marcada, por 

vesículas de hemácias expondo PS e por lipossomos contendo PS-PC 

(fosfatidilserina e fosfatidilcolina) e não por lipossomos contendo somente 

PC (resultados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17
(PS) em 
fluorescên
100 mM) c
e tiveram 
exceção d
os parasit
Anexina V
do Iodeto 
+ anex + I
de Dig + IP
1. Controle               2. Dig + Anex + IP         3. Anex + IP
4. Anex                          5. IP                        6. Dig + IP 

7. EGTA + Anex + IP 

: Análise por Citometria de Fluxo da Exposição de Fosfatidilserina 
formas amastigotas de Leishmania spp. Os gráficos mostram a 
cia medida para cada ponto experimental, em tampão de reação (Hepes 
ontendo 3 mM de CaCl2. Todas as amostras continham 5 x 106 parasitas 

a adição de Anexina V-FITC (1:200) e Iodeto de Propídio (2,5 µg/ml), com 
o controle. Foram utilizados 50 µM de Digitonina (Dig) para permeabilizar 
as e 5 mM de EGTA para quelar o Cálcio, íon importante na ligação PS-
. FL1-H: Fluorescência da Anexina V-FITC (Anex); FL3-H: Fluorescência 
de Propídio (IP); 1: Controle. Sem adição de Anex e IP; 2: Adição de Dig. 
P; 3: Adição de anex + IP; 4: Adição de anex; 5: Adição de IP; 6: Adição 
; 7: Adição de EGTA + anex + IP. 
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A exposição de PS em formas promastigotas de fase estacionária 

(resultados não apresentados) e em metacíclicos purificados usando o 

anticorpo 3A1-La, que aglutina especificamente promastigotas procíclicos, 

foi também estudada em ensaio de citometria de fluxo, usando-se como 

ligante anexina V marcada com FITC. Como apresentado na Figura 18, uma 

alta porcentagem de promastigotas metacíclicos purificados de  

L. amazonensis expõe PS (curva em vermelha) em comparação com 

promastigotas de fase estacionária (curva em verde). 

  
 
 
 

Figura 18: Análise da externalização de fosfatidilserina (PS) em formas 
promastigotas de L. amazonensis. Exposição de PS foi analisada por 
citometria de fluxo usando anexina V-FITC como ligante em uma população 
de formas promastigotas de fase estacionária (linha verde) e em uma 
subpopulação de promastigotas metacíclicos purificados (linha púrpura), a 
partir de uma população de formas promastigotas de fase estacionária. M1: 
PS positivo. 
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4.2.2. Observação da externalização de fosfaditilserina (PS) 
em L. amazonensis por microscopia confocal de varredura a 
laser 
 

Para confirmar e ilustrar a extrusão de fosfatidilserina (PS) para a 

superfície externa da membrana das formas amastigotas, visualizamos esse 

fenômeno por meio da microscopia confocal de varredura a laser.  

Como visto na Figura 19, usando a anexina V marcada com FITC 

como ligante, observamos fluorescência homogênea na superfície externa 

do parasita (Figura 19A) e seu deslocamento com EGTA, mostrando a 

dependência ao cálcio e a sua localização na face externa da membrana 

(Figura 19B). 

 

 

A B  
 
 
 
 
 
Figura 19: Fotomicrografia de Microscopia Confocal de Varredura a 
Laser de formas amastigotas de L. amazonensis. A. Amastigota na 
presença de Anexina V-FITC + 3 mM de CaCl2; B. Amastigota na presença 
de Anexina V-FITC + 3 mM de CaCl2 + 5 mM de EGTA. 
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4.2.3. Indução de atividade procoagulante em ensaio de 
protrombinase (Russell’s Viper Venom-RVV) 
 

Para confirmar a presença de PS funcional na superfície externa das 

formas amastigotas, a capacidade do parasita em induzir atividade 

procoagulante foi medida em ensaio de protrombinase, usando-se o RVV 

(Russell’s viper venon clotting). Amastigotas induziram uma coagulação com 

uma curva dose-resposta, e promastigotas em fase logarítmica, negativas na 

reação com anexina V, não geraram atividade procoagulante (Figura 20). 
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Figura 20: Atividade procoagulante de formas amastigotas purificadas 
(∆), ou formas promastigotas em fase logarítmica de crescimento (▪). 
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4.3. Papel da externalização de fosfatidilserina (PS) na 
modulação da infecção por Leishmania spp. 
 

4.3.1. Infecção de macrófagos por L. amazonensis e 
determinação da produção de óxido nítrico (NO) 
 

Para verificar o papel da externalização de PS na infecção, 

realizamos estudos em macrófagos in vitro e com inoculações in vivo em 

camundongos suscetíveis (BALB/c). Moléculas que sabidamente ligam PS 

(anexina V e β2-GPI) e um anticorpo anti-receptor de PS foram capazes de 

inibir a internalização das formas amastigotas (Tabela 4). A porcentagem de 

inibição foi de 37% para Anexina V, 83,5% para β2GPI e de 27% para o 

anticorpo anti-receptor para PS (Ig.M). 

Para provarmos que o mecanismo de inativação dos macrófagos 

depende da exposição de PS, as células foram infectadas com formas 

amastigotas tratadas previamente com 8-methoxypsoralem (AMA-MOP) e 

com luz ultravioleta (UV). Esse tratamento impede multiplicação dos 

parasitas no interior dos macrófagos, apesar de ainda exporem PS. Como 

controle positivo, os macrófagos foram também pré-tratados com timócitos 

apoptóticos obtidos por irradiação in vitro. 

Como visto na Tabela 4, os macrófagos tornaram-se mais suscetíveis 

a uma infecção por amastigotas viáveis quando pré-tratados com células 

que estão externalizando OS; nesse caso, AMA-MOP e timócitos irradiados 

(194,0 % para AMA-MOP e 254,0 +/- 40 % para timócitos irradiados) quando 

comparados com macrófagos não tratados previamente. 

A produção de óxido nítrico (NO) pelos macrófagos foi também 

avaliada, após a internalização dos amastigotas e dos timócitos apoptóticos. 

Ambas exerceram um significativo efeito inibitório na produção de NO pelos 

macrófagos estimulados com γIFN e LPS (Figura 21,  barras 1 e 2 

respectivamente). 
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Tabela 4 
Inibição e ativação da infecção de macrófagos peritoniais 

 
Pré-incubação de formas 

amastigotas * Índice de infecção (%) 

Anexina V 63.0 ± 1.0 
β2GPI 16.5 ± 2.0 

Pré-incubação de macrófagos 
 

 

Anti-receptor de PS 73.0 ± 7.0 
AMA-MOP 194.0 

Timócitos irradiados 
(apoptóticos) 

254.0 ± 40 

*P ≤ 0.003. A infecção de macrófagos não tratados com 
amastigotas não pré-infectados com AMA-MOP foi considerada 
como 100%. O índice de infecção foi calculado como a 
porcentagem de macrófagos infectados X o número de formas 
amastigotas intracelulares por macrófago. Os resultados são a 
média de três experimentos independentes, exceto no com 
tratamento com AMA-MOP, obtido a partir de dois experimentos. 
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Figura 21: Produção de óxido nítrico (NO) pelo macrófago, medido pela 
reação de Griess. Macrófagos peritoniais residentes ativados com LPS e 
IFN-γ em (1) ou na presença de formas amastigotas (2) (P = 0,002), e (3) na 
presença de timócitos irradiados de BALB/c (P = 0,021). Após 24 h de 
cultura, os sobrenadantes foram coletados e a produção de NO foi medida. 
A figura representa a média de três experimentos. 
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4.3.2. Ensaio de proteção a RNAse (RPA) 
 

Por outro lado, formas amastigotas e timócitos irradiados induziram a 

síntese de diferentes citocinas medidas pelo ensaio de proteção a RNAse 

(RPA). Somente amastigotas induziram a produção de IL-6 e de IL-10 e, 

paradoxalmente, a síntese de TNFα (Figura 22, canaletas 2). 

 

 

 

IL - 10 

1       2       3 1     2    3   
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Figura 22: Ensaio de proteção a RNAse (RPA). (canaleta 1) RNA extraído 
de macrófagos residentes peritoniais de camundongos BALB/c; (canaleta 2), 
RNA de macrófagos incubados por 2 horas com formas amastigotas ou com 
timócitos irradiados (canaleta 3). TNFα e IL-6, painel da esquerda e IL-10 
(painel da direita) foram detectados com diferentes sondas. Fragmentos de 
L-32 e GAPDH são apresentados como controle interno. A figura representa 
um de três experimentos. 
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4.3.3. Ativação de TGF-β por formas amastigotas de  
L. amazonensis 
 

A concentração de TGF-ß foi determinada nos sobrenadantes de 

culturas de macrófagos infectados com amastigotas pré-tratados ou não com 

anexina V. Conforme observado na figura 23, formas amastigotas foram 

capazes de ativar a produção de TGF-ß (Figura 23, + AMA), e essa 

atividade foi inibida quando os parasitas foram tratados previamente com 

anexina V (Figura 23, + AMA + AnV). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Ensaio de indução de TGF-ß por formas amastigotas de  
L. amazonensis. Sobrenadantes de macrófagos peritoniais de 
camundongos BALB/c induzidos por tioglicolato foram ativados com 50 ng/ml 
de LPS não infectados (CTR); infectados na ausência de formas amastigotas 
(AMA), ou na presença de AMA + Anexina V, foram ensaiados para TGF-ß 
ativo por ELISA (DuoSet kit from R&D) após 72 h de cultura em meio CCM1 
sem soro. A concentração de TGF-ß de cada experimento foi determinada 
com o auxílio de uma curva padrão. A figura representa a média de três 
experimentos independentes. 
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4.3.4. Efeito da anexina V na infecção in vivo por formas 
amastigotas e promastigotas metacíclicos purificados 
expondo PS 
 

Em seguida, fomos observar se a externalização de PS em 

amastigotas e promastigotas metacíclicos purificados eram capazes de 

modular a infecção em camundongos BALB/c in vivo. Amastigotas  

(Figura 24, painel à direita, amastigotas pré-tratados com anexina V, 11,2  

± 1,7% de macrófagos infectados; painel à esquerda, não pré-tratados com 

anexina V, 41,5 ± 6,8% de macrófagos infectados) e promastigotas em fase 

logarítmica e metacíclicos purificados foram pré-tratados ou não com 

anexina V não marcada com FITC (Figura 25, metacíclicos + Anexina V) e 

os parasitas foram inoculados no coxim plantar das patas dos camundongos. 

A importância da externalização de PS na infectividade do parasita ficou 

evidenciada pela inibição ou diminuição da infectividade no camundongo 

BALB/c pela anexina V (Figura 24, painel à direita, e Figura 25, metacíclicos 

+ Anexina V). 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 24: Efeito da anexina V na infecção in vivo por amastigotas de  
L. amazonensis. Os coxins plantares da pata de camundongos BALB/c 
foram inoculados com 3 x 106 parasitas pré-tratados ou não com anexina V;  
após 48 horas da inoculação, as patas foram cortadas, fixadas e cortadas 
longitudinalmente em 2 pedaços. Os fragmentos foram corados com eosina 
e hematoxinlina, examinados em microscópio em aumento de 1000x, 
observando-se os amastigotas dentro dos macrófagos. Utilizamos três 
animais para cada ponto. Painel à direita, amastigotas pré-tratados com 
anexina V, 11,2 ± 1,7% de macrófagos infectados; painel à esquerda, não 
pré-tratados com anexina V, 41,5 ± 6,8% de macrófagos infectados. (As 
setas indicam amastigotas dentro dos macrófagos). 
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Figura 25: Modulação da infecção em camundongo BALB/c por formas 
promastigotas metacíclicos purificados externalizando fosfatidilserina 
(PS). Promastigotas de fase logarítmica e metacíclicos purificados de fase 
estacionária (69% de eficiência de purificação analisada por microscopia 
ótica) de L. amazonensis (cepa Josefa) foram incubados ou não com 
anexina V por 15 minutos e, em seguida, 3 x 106 parasitas foram inoculados 
no coxim plantar das patas de camundongos BALB/c. (O tamanho da lesão 
foi medido semanalmente e foi feita uma média entre os cinco animais 
utilizados para cada ponto experimental). 
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4.4. Análise da fragmentação de DNA de formas amastigotas 
de L. amazonensis 
 

Quando formas amastigotas isoladas de lesão foram mantidas em 

meio RPMI + 4% de SFB in vitro a 34oC por um e dois dias, foi detectado um 

padrão de clivagem do DNA nuclear característico de apoptose, isto é, 

separação típica em “escada”, na qual os degraus são formados pelo DNA 

internucleossomal com fragmentos de cerca de 200 pares de bases ou 

múltiplos dele (Figura 26, dias 1 e 2). Parasitas mantidos por cinco dias com 

uma clivagem típica de necrose, isto é, fragmentação aparentemente 

aleatória e não específica, originando fragmentos de DNA de vários 

tamanhos (Figura 26, dia 5). Amastigotas progressivamente passaram de 

células com a membrana citoplasmática íntegra (viáveis), anexina 

positiva/iodeto de propídio negativo (68%), para células com a membrana 

citoplasmática permeabilizada, anexina positiva/iodeto de propídio positivo 

(68%), caracterizando a morte típica por necrose nas formas amastigotas 

(Figura 26, dia 5). 
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Figura 26: Análise do DNA de formas amastigotas de Leishmania (L) 
amazonensis. Amastigotas foram marcados com anexina V-FITC e com 
iodeto de propídio (IP) após 1, 2 e 5 dias em cultura em meio RPMI + 4% de 
SFB a 34oC. A porcentagem de células vivas, anexina positiva (PI-/AnV+) e 
mortas (PI+/AnV+) foi obtida por citometria de fluxo. Simultaneamente, DNA 
desses parasitos foram extraídos e analisados por eletroforese em gel de 
agarose. Canaleta S representa o marcador de 123 bp (Sigma) e canaletas 
1, 2 e 5 representam o padrão de fragmentação nos diferentes dias após a 
purificação. A figura representa um de três experimentos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Apoptose é um fenótipo bem caracterizado da morte celular 

programada (MCP) em metazoários e ainda pouco estudado em organismos 

unicelulares eucariontes, como parasitas protozoários, flagelados, fungos e 

etc. (Cornillon, 1994; Ameisen et al., 1995; Moreira et al., 1996; Welburn et 

al., 1997; Madeo et al., 1997; Al-Olayan, 2002 e revisto por Ameisen, 2002). 

A característica básica da apoptose não é a ocorrência isolada de 

eventos biológicos e bioquímicos, mas, sim, um processo organizado, 

seqüencial  e controlado geneticamente (Fraser  & James, 1998).  

A inibição de mediadores inflamatórios por parte das células em 

apoptose, quando da fagocitose, pode desempenhar um papel importante na 

relação parasita–hospedeiro (De Freitas Balanco et al., 2001; Barcinski et 

al., 2003). 

Tripanossomatídeos apresentam muitas características apoptóticas, 

como, por exemplo, clivagem do DNA, queda do potencial da membrana 

mitocondrial, externalização de PS e ativação de cisteíno-proteinases e/ou 

caspases-símile, que são induzidas por diferentes maneiras ou agentes 

(Moreira et al., 1996; De Freitas Balanco et al., 2001; revisto por Debrabant 

et al., 2003). 

Promastigotas de Leishmania spp. vivem no interior do trato intestinal 

do vetor flebotomíneo, onde sofrem mudanças bioquímicas e morfológicas, 

tornando-se promastigotas metacíclicos ou infectivos, caracterizando-se 

claramente como uma forma de diferenciação distinta dos procíclicos ou não 

infectivos (Charlab et al., 1990; Sacks, 1989). Quando inoculados em seus 

hospedeiros vertebrados, eles infectam e se multiplicam como formas 

amastigotas no interior dos macrófagos. 

Nós mostramos que formas promastigotas em fase estacionária, 

quando submetidas ao choque térmico, sofrem apoptose (Moreira et al., 

1996). Assim, para investigarmos os mecanismos básicos da apoptose em 

formas promastigotas e amastigotas de Leishmania spp. e o papel do 

reconhecimento de PS no estabelecimento da infecção no hospedeiro 
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vertebrado e o conseqüente curso do parasitismo, alguns dos eventos 

envolvidos na apoptose foram aqui caracterizados. 

 Verificamos, medindo a atividade de desidrogenases mitocondriais 

pela redução de um sal tetrazólico (MTT), em promastigotas durante os 

diferentes dias na cultura, que a atividade enzimática reduz-se 

significativamente no momento em que a cultura atinge a fase estacionária 

(por volta do sexto dia) (Figura 1), sugerindo assim uma mudança no 

funcionamento da mitocôndria.  

Mesmo em uma cultura não-sincronizada foi possível verificar que 

durante um dado período da cultura desses parasitas o fenômeno de morte 

tipo apoptose acontece em uma percentagem relativamente grande de 

parasitas. Observando a morfologia nuclear dos parasitas por microscopia 

eletrônica de transmissão, verificamos que no início da fase estacionária, ou 

seja, por volta do sexto dia de cultura, existe uma “janela temporal” na qual 

cerca de 25% dos núcleos apresentam características típicas de apoptose 

(Tabela 1; Figura 2C e D). Nesse mesmo momento da cultura ocorre o 

máximo de queda do potencial transmembranário da mitocôndria, como 

verificado por duas técnicas distintas (Figuras 3 e 4); e, também, o máximo 

de atividade caspase-3 (Figura 6). 

As mitocôndrias são essenciais no controle da vida e da morte celular 

(Green & Reed, 1998) e o potencial da mitocôndria é fundamental para a 

síntese de ATP e a manutenção da fosforilação oxidativa da célula (Gottlieb, 

2000). Em uma série de modelos experimentais, a queda do potencial de 

mitocôndria tem sido observada em células de metazoários que entram em 

apoptose e está associada a um fenômeno inicial dentro da cascata de 

eventos que culminam com a morte celular (Zamzami et al., 1995). 

Paradoxalmente, o fenômeno da apoptose  exige um mínimo de geração de 

ATP, diferentemente do que ocorre na necrose (Lemasters et al., 1999). A 

queda ou redução do potencial transmembranário da mitocôndria é um 

fenômeno precoce do processo de desencadeamento da apoptose: a 

permeabilização da membrana interna da mitocôndria resulta na liberação, 



 82 

para o citosol, de fatores apoptóticos, como o citocromo C (Mignotte & 

Vayssiere, 1998) e o fator indutor de apoptose (AIF) (Susin et al., 1999). 

Como descrito, o estresse oxidativo é capaz de induzir a queda do 

potencial de mitocôndria em formas promastigotas de Leishmania donovani, 

com a manutenção da geração de ATP pela mitocôndria suficiente para o 

processo da apoptose (Mukherjee et al., 2002). Além disso, mitocôndrias 

purificadas de L. major, incubadas com a proteína BAX humana, liberam 

citocromo C e cisteíno-proteinases, sugerindo um possível papel de 

proteínas proapoptóticas na MCP em Leishmania (Arnoult et al., 2002).  

Em Disctyostelium discoideum, Arnoult e colaboradores mostraram 

que um fator indutor de apoptose (AIF) é liberado para o citosol do fungo em 

sua morte celular (Arnoult et al., 2001). Em Leishmania, mais estudos 

precisam ser feitos para que possamos entender melhor o papel da 

mitocôndria na apoptose, mas o que os resultados descritos acima sugerem 

é que esta organela desempenha um papel importante na apoptose e morte 

nesses organismos. O fenômeno de apoptose coincide com a chegada do 

parasita na fase estacionária do ciclo celular. Nesse momento, o controle da 

densidade populacional é importante e é também aquele em que se iniciam 

processos complexos de diferenciação que darão origem às formas 

infectivas do parasita (Sacks, 1989). 

Semelhante ao aumento observado da atividade caspase-3 em 

organismos multicelulares como uma condição sine que non para o 

desencadeamento da morte por apoptose (Slee et al., 1999), em formas 

promastigotas também ocorre aumento de atividades caspases-símile que 

coincide com a entrada das culturas na fase estacionária (Figuras 5 e 6).  

Coincide também com o fato de que em formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis o choque térmico induziu apoptose em parasitas 

nessa mesma fase de crescimento (Moreira et al., 1996). Da mesma 

maneira, o aparecimento de eventos de MCP em promastigotas de 

Leishmania donovani ocorreram na fase estacionária, entre eles, a clivagem 

in vivo de um substrato de caspase (Lee et al., 2002). 
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É importante lembrarmos que o nosso sistema não é o de culturas 

sincronizadas. Nestas, talvez o curso temporal desses fenômenos pudesse 

ser melhor caracterizado.  

O que ficou claro em nosso estudo é que existe uma janela temporal – 

marcada pelo início da fase estacionária –, na qual encontramos de forma 

mais evidente os marcadores biológicos característicos da apoptose dos 

organismos multicelulares. Na fase estacionária tardia, o que verificamos é 

um aumento considerável de células com características morfológicas de 

necrose (Tabela 1 e Figura 2b). 

Os nossos dados indicam que a atividade de caspase-3 está 

envolvida na apoptose e morte desses parasitas; isto porque o inibidor 

específico de caspase-3 (Z-DEVD-Fmk)  foi o mais eficiente na proteção da 

morte no início da fase estacionária, inclusive quando comparado com um 

inibidor de pancaspases (Z-VAD-Fmk) (Figura 12). Os experimentos 

realizados mostraram que o aumento do número de parasitas viáveis 

somente ocorre quando os inibidores de caspases são adicionados na 

cultura durante um intervalo de tempo muito estreito, de menos de 24 horas 

no início da fase estacionária da cultura (Figura 12), coincidindo com a 

janela temporal descrita anteriormente. Não houve aumento significativo do 

número de parasitas quando os inibidores foram adicionados na fase 

logarítmica de crescimento ou na fase estacionária tardia da cultura  

(Figura 12). 

Em Disctyostelium spp., caspases têm sido descritas como enzimas 

importantes no desenvolvimento e morfogênese do parasita, mas não na 

morte celular (Olie et al., 1998). No caso da Leishmania spp., um organismo 

eucarioto mais primitivo do que Disctyostelium spp., caspases-símile 

parecem estar envolvidas na morte do parasita (Figuras 11, 12 e 13).  No 

entanto, com os dados obtidos até o momento, não podemos excluir a 

possibilidade de que a ação principal ou primária da caspase-símile em 

Leishmania seja no crescimento e diferenciação, pois, durante a 

metaciclogênese, formas promastigotas procíclicos diferenciam-se em 

promastigotas metacíclicos, morfologicamente diferentes dos não-
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metacíclicos ou procíclicos (Charlab et al., 1990; Bates, 1994).  Pode ser que 

em formas promastigotas e também em amastigotas o fenômeno de morte 

seja apenas um fenômeno conseqüente à diferenciação terminal e que a 

participação de enzimas do tipo caspases seja apenas na manutenção da 

integridade do citoesqueleto do parasita, como já observado em metazoários 

(Watanabe & Akaike, 1999). 

Diferente do que ocorre com a atividade de caspase-1, que é 

significativamente mais baixa em citosóis obtidos de culturas crônicas (mais 

de 100 repiques in vitro) quando comparada com a de citosóis de culturas 

recentes, as atividades de caspase-3 são semelhantes em ambas às 

situações (resultados não mostrados). Esses dados reforçam a hipótese de 

que a atividade de caspase-3 é a mais importante no processo de morte ou 

de diferenciação nesses parasitas.  

No estudo de atividade de caspases, utilizamos os substratos 

sintéticos fluorogênicos (AMC: 7-Amino-4-methyl coumarin) Ac-YVAD-AMC 

e Ac-DEVD-AMC, para caspases 1 e 3 respectivamente, que mimetizam 

regiões de clivagem de substratos naturais encontrados nas células 

(Margolin et al., 1997), como a seqüência de aminoácidos DEVD para 

caspase-3, que é exatamente a seqüência de clivagem da proteína PARP 

(Nicholson, 1999). Citosóis de formas amastigotas recém-isoladas de lesão 

possuem uma atividade de caspase-3 bem maior do que em formas 

promastigotas (Figura 7). 

Essa atividade, ao contrário do encontrado em formas promastigotas 

(Figura 5), não é inibida pelo inibidor E-64 em ensaios de inibição in vitro nos 

quais os citosóis de amastigotas foram pré-incubados na presença dos 

inibidores específicos para caspase-3 (Z-DEVD-Fmk) e cisteíno-proteinases 

(E-64) (Figura 9), como também em ensaios in vivo (Figura 8). Podemos 

notar que somente o inibidor para caspase-3 inibiu quase totalmente a 

atividade caspase-3 (Figura 8). 

Verificamos também que a atividade caspase-3 residual, ou seja, 

aquela atividade não inibida por EST in vivo, só foi inibida pelo inibidor de 

caspase-3 e não pelo E-64 ou EST in vitro (Figura 9). Da mesma maneira, 
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quando analisamos a atividade de cisteíno-proteinases em parasitas 

tratados in vivo com os inibidores de caspase-3 e de cisteíno-proteinases, 

somente o tratado com o inibidor específico para cisteíno-proteinases inibiu 

essa atividade (Figura 10). Esses resultados mostram que em amastigotas 

existe uma atividade caspase-3 específica com exatamente as mesmas 

características de inibição que as caspases de mamíferos. Assim, essa 

atividade, diferentemente das de promastigotas (Figura 5), não é inibida por 

inibidores clássicos para cisteíno-proteinases. 

Além disso, P-30, uma cisteíno-proteinase de L. amazonensis 

(Beyrodt, 1997), Cruzipaina, a principal cisteíno-proteinase de Trypanosoma 

cruzi (Cazzulo et al., 1997), e Catepsina B humana (Schotte et al., 1999) 

foram incapazes de clivarem os substratos sintéticos de caspases 1 e 3 

(Tabela 2). Porém, a atividade específica das três cisteíno-proteinases foi 

inibida pelos inibidores específicos de caspases (Tabela 2). Esses 

resultados são semelhantes aos conseguidos por Schotte e colaboradores 

(Schotte et al., 1999), que obtiveram uma inibição das Catepsinas usando 

inibidores considerados específicos para caspases.   

Uma questão ainda não resolvida é que, diferentemente do que 

verificamos em formas amastigotas, essa atividade caspase-símile em 

formas promastigotas foi inibida por E-64 em concentrações da ordem de 

nanomolar (Figura 5). Está descrito na literatura que o E-64, inibidor típico de 

cisteíno-proteinases, não inibe as cisteíno-proteinases do clã CD, em que se 

encontram as caspases (Nicholson, 1995). Uma explicação para esse fato 

pode ser a de que essa atividade caspase dependeria de um 

processamento/ativação de uma cisteíno-proteinase sensível ao inibidor  

E-64, como já descrito em outros modelos (Ishisaka et al., 1998; 

Vancompernolle et al., 1998). Entretanto, essa questão ainda precisa ser 

melhor avaliada em nossos estudos. 

Caspases-símile parecem participar na indução da morte das formas 

promastigotas, seja por apoptose e ou por necrose, já que também é 

encontrada uma porcentagem grande de promastigotas com morfologia de 

necrose (Tabela 1 e Figura 2). 
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A atividade enzimática encontrada no citosol da Leishmania também 

foi capaz de hidrolisar dois substratos naturais descritos para caspases, 

gerando produtos de clivagem idênticos aos obtidos por uma caspase-3 

humana recombinante (Figuras 15 e 16). Esses dados reforçam muito a 

existência, em Leishmania spp., de uma atividade enzimática do tipo 

caspase. Para a demonstração definitiva de que a clivagem da gelsolina 

(Figura 15) se dá por enzima com atividade caspase-símile, resta ainda fazer 

o seqüenciamento da porção amino-terminal do produto da clivagem da 

proteína para verificar se a clivagem é realizada após ácido aspártico 

(Nicholson, 1999). Interessantemente, os produtos da clivagem da gelsolina 

por caspases foram descritos como mediadores da morte por apoptose 

(Kothakota et al., 1997). Algumas tentativas foram feitas com esse fim, em 

colaboração com o laboratório do Professor Luis Juliano, da Escola Paulista 

de Medicina, porém até agora sem sucesso. Agora, com a obtenção de 

gelsolina humana, cuja seqüência já está depositada, poderemos continuar 

esse estudo. 

Outra etapa do presente estudo foi caracterizar a molécula 

responsável pela atividade caspase-3 símile citosólica. A molécula citosólica 

reconhecida pelo inibidor marcado com biotina (Figura 14, canaleta 3) 

apresentou peso molecular aparentemente maior do que o obtido em uma 

marcação de caspase-3 humana recombinante, usada como controle 

positivo (17 KDa) (Figura 14, canaleta 1). Os inibidores de caspases, que 

são permeáveis à membrana citoplasmática da célula, diminuíram a morte 

dos parasitas in vitro quando adicionados no início da fase estacionária da 

cultura de formas promastigotas ou em amastigotas (Figuras 11, 12 e 13). 

Esses resultados reforçam a idéia de que em citosol de Leishmania existe 

uma atividade caspase com um papel importante na morte dos parasitas. 

Esses dados indicam que moléculas com uma atividade caracterizada por 

clivar substratos sintéticos e naturais de caspases e de ser inibida por 

inibidores específicos está presente em Leishmania. 

Se essa atividade caspase é exercida por uma caspase “verdadeira” 

ou por outra enzima recrutada para essa função, como uma metacaspase, 
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que ocorre virtualmente em todas as linhagens de eucariotos não 

metazoários e que pode ser funcionalmente homóloga às caspases de 

metazoários (Uren et al., 2000; Szallies et al., 2002; Wu et al., 2003), ou uma 

cisteíno-proteinase ainda não descrita, são questões que permanecem em 

aberto. Estes nossos achados, principalmente com formas amastigotas, são 

importantes no estudo da morte tipo apoptose na relação parasita-

hospedeiro, além de contribuir para os estudos sobre a origem filogenética 

da apoptose.  

O destino final de uma célula apoptótica é ser fagocitada e eliminada 

do organismo, sem causar ativação do processo inflamatório, mantendo 

assim a homeostase do hospedeiro (Fadok et al., 1998). O nosso trabalho 

descreve que formas promastigotas metacíclicos e amastigotas de 

Leishmania spp. expõem fosfatidilserina (PS) na face externa da membrana 

plasmática, o que inativa a atividade proinflamatória dos macrófagos, à 

semelhança do que ocorre com células apoptóticas (Fadok  et al., 1998). 

Promastigotas metacíclicos e amastigotas apresentam PS na 

superfície da membrana externa, detectada por ligação de anexina V-FITC e 

atividade procoagulante dependente de PS no caso dos amastigotas  

(Tabela 3; Figuras 17; 18; 19 e 20).  

Moléculas que sabidamente ligam PS foram capazes de inibir a 

internalização dos amastigotas (anexina V, β2-GPI e um anticorpo que 

reconhece o ligante para PS) em macrófagos peritoniais de camundongos 

BALB/c (Tabela 4). Esse mecanismo de internalização não é único, pois a 

inibição da internalização não foi total em nenhuma das situações  

(Tabela 4). 

Se as formas amastigotas já apresentam PS na superfície externa 

quando ainda no interior do fagolisossoma ou se esse fenômeno acontece 

quando do isolamento dos parasitas são questões ainda não esclarecidas. 

Timócitos apoptóticos de BALB/c e formas amastigotas reconhecidas 

por macrófagos peritoniais estimulados por γIFN + LPS inibiram a produção 

de óxido nítrico (NO), que é um importante agente microbicida produzido 

pelo macrófago (Figura 21). Por outro lado, macrófagos peritoniais 
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infectados com amastigotas tratados previamente com methoxypsoralen e 

com luz UV (Andrews et al., 1985), o que os torna incapazes de se 

multiplicar dentro dos macrófagos, mas que ainda expõem PS, ou incubados 

com timócitos apoptóticos de camundongos BALB/c, tornaram-se mais 

suscetíveis a uma infecção subseqüente por amastigotas viáveis do que 

macrófagos não tratados (Tabela 4). 

Verificamos ainda que formas amastigotas externalizando PS foram 

capazes de ativar TGF-ß. TGF-ß foi descrita como molécula indutora do 

crescimento de Leishmania (Barral-Neto et al., 1992), estando, também, 

envolvida na inibição da atividade inflamatória do macrófago quando do 

reconhecimento de células apoptóticas (Fadok et al., 1998) (Figura 23). A 

produção de TGF-ß foi inibida por um excesso de anexina fria, indicando que 

a secreção de TGF-ß é dependente do reconhecimento da molécula de PS 

pelo macrófago (Fadok et al., 2001a). A inibição pelo anticorpo que 

reconhece o receptor de PS (Tabela 4) indica que o reconhecimento do 

lipídio na superfície de formas amastigotas e timócitos apoptóticos é, pelo 

menos em parte, efetuado pelo mesmo receptor no macrófago (Fadok et al., 

2000). Nossos resultados corroboram o achado de que lipossomos contendo 

PS são capazes de inibir seletivamente a atividade leishmanicida do 

macrófago (Gilbreath et al., 1986).  

Quando as formas amastigotas isoladas da lesão foram mantidas in 

vitro a 34°C por alguns dias, foi detectado um padrão de clivagem do DNA 

nuclear característico de morte por apoptose (Figura 26). Isso mostra que a 

maquinaria de ativação da clivagem do DNA existe nesse parasita e que o 

seu funcionamento foi desencadeado, provavelmente, quando do isolamento 

dos parasitas dos macrófagos. Isso implica dizer que, por algum mecanismo 

ainda não esclarecido, para a sobrevivência dentro do macrófago, o parasita 

deva ser resgatado desse tipo de morte e capaz de se evadir de alguma 

DNAse. A inativação do macrófago pelo parasita poderia levar a um bloqueio 

de alguma DNAse do hospedeiro, como descrito recentemente, em que uma 

atividade DNAse ácida lisossomal é ativada pelo fagócito após a fagocitose 

de células positivas para anexina V (McIlroy et al., 2000). 
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Por fim, o mimetismo apoptótico parece ser uma estratégia adaptativa 

interessante de um parasita unicelular intramacrofágico de escapar dos 

mecanismos microbicidas do hospedeiro e permite algumas especulações 

sobre a origem filogenética da apoptose. 

Em metazoários, faz sentido biológico que células utilizem a MCP 

como uma forma de auto-regulação e que apoptose/MCP seja um sistema 

de controle social da população celular (Raff, 1992). A transposição dessa 

idéia para organismos unicelulares torna-se interessante quando 

examinamos os ciclos de vida dos tripanossomatídeos patogênicos 

heteroxênicos: todos eles têm uma fase de seu ciclo vital no interior de 

insetos vetores, em que se torna necessário o controle do tamanho da 

população das formas não-infectivas e a seleção individual das formas 

infectivas para a transmissão para hospedeiros mamíferos (Moreira et al., 

1996). 

A observação de MCP em culturas de formas de Trypanosoma cruzi, 

onde a intensa proliferação induz a morte por apoptose durante a 

diferenciação em G0/G1 (fase estacionária) e que a morte pode ser 

acelerada ou atrasada por modificações nas condições da cultura (Ameisen 

et al., 1995), sugere fortemente que esses parasitas utilizem sinais 

extracelulares na regulação de sua diferenciação e sobrevivência e que 

Trypanosoma cruzi use uma forma de MCP para regular a densidade celular 

na cultura (Ameisen et al., 1995). 

Os três tripanossomatídeos patogênicos heteroxênicos estudados até 

aqui, Trypanosoma brucei rhodesiense (Welburn et al., 1996), Trypanosoma 

cruzi (Ameisen et al., 1995) e Leishmania amazonensis (Moreira et al., 

1996), apresentaram características ultra-estruturais e bioquímicas comuns 

associadas ao processo de apoptose em metazoários, sugestivas de uma 

conservação dos mecanismos de morte celular por apoptose nesses 

parasitas (Welburn et al., 1997). Os autores também sugerem que, in vivo, 

parasitas poderiam ser estimulados para seguirem um caminho de suicídio 

celular por fatores encontrados no trato digestivo do inseto. Por outro lado, 

em Leishmania, durante o seu ciclo heteroxênico, alguns parasitas poderiam 
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ser programados para infectar, sofrendo uma diferenciação terminal, 

enquanto outros estariam presentes apenas para a manutenção de certa 

densidade populacional para a infecção (Vickerman, 1985; Moreira et al., 

1996; Frohlich & Madeo, 2000). Como populações de tripanossomatídeos 

são clonais (Tibayrenc, 1991), é de se esperar que exista um mecanismo 

altruístico que opere para a manutenção da estabilidade gênica dentro da 

população (Frohlich & Madeo, 2000; Strassmann et al., 2000; Barcinski, 

1998; Barcinski et al., 2003). 

A estratégia adotada pelos tripanossomatídeos heteroxênicos parece 

ser a de permitir a autoperpetuação em um sistema de interdependência, 

com atribuições funcionais específicas para as diferentes subpopulações 

(Vickerman, 1994; Barcinski, 1998; Barcinski & DosReis, 1999). 

O fenômeno de MCP em organismos unicelulares tem sido 

apresentado na literatura, muitas vezes, como um fenômeno de morte em si, 

ou seja, com pouca ênfase na relação parasita–hospedeiro (Sereno et al., 

2001; Marquis et al., 2003; Debrabant et al., 2003); a morte tipo apoptose, 

em nossa opinião, parece estar relacionada com uma capacidade 

desenvolvida pela Leishmania de adaptação em sua evolução, de mimetizar 

uma morte tipo apoptose por meio de eventos biológicos e bioquímicos 

iguais ou semelhantes encontrados em células de metazoários e, com isso, 

evadir-se do sistema de defesa do hospedeiro vertebrado (Barcinski et al., 

2003).  Assim, o fenômeno da apoptose parece ter surgido em uma época 

anterior ao aparecimento da multicelularidade (Welburn et al., 1997; 

Ameisen, 1998 e 2002; Knight, 2002; Koonin & Aravind, 2002; Barcinski et 

al., 2003). 

Algumas hipóteses poderiam ser discutidas: (1-) A Leishmania usaria 

e se beneficiaria de um sistema altruístico, em que uns parasitas morreriam 

por apoptose, para que os outros tivessem sucesso na infecção, e se 

diferenciariam intracelularmente em formas amastigotas que se 

proliferariam, burlando, assim, o sistema de defesa do hospedeiro, sem 

induzir uma resposta inflamatória. 
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(2-) Na metaciclogênese das formas promastigotas, o mimetismo da 

apoptose estaria presente quando da diferenciação em formas 

promastigotas metacíclicos; estes seriam os responsáveis pela infecção e 

proliferação intracelular em formas amastigotas “metacíclicos” no hospedeiro 

vertebrado. Ou seja, os promastigotas metacíclicos já estariam “preparados” 

ou diferenciados em um “amastigota” na sua capacidade de induzir a 

inativação do programa de defesa do hospedeiro vertebrado, pois caso eles 

não tivessem a oportunidade de infectar o hospedeiro vertebrado e 

completassem o ciclo de vida, morreriam agora, sim, todos, por necrose, 

como pudemos observar nos resultados com formas promastigotas de fase 

estacionária tardia e nos amastigotas mantidos in vitro a 34oC por longo 

período. 

Na verdade, a estratégia de um organismo unicelular de mimetizar a 

apoptose (De Freitas Balanco et al., 2001; Barcinski et al., 2003) não tem 

necessariamente a morte como elemento que confere vantagens seletivas. 

No caso presente, por exemplo, a inativação macrofágica é o elemento 

importante para que a exposição de PS, fenótipo considerado como 

característico da MCP, fosse positivamente selecionado em leishmanias. A 

morte, no caso presente, é apenas um epifenômeno.   
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6. CONCLUSÕES 

 
Estudamos o fenômeno da apoptose na metaciclogênese das formas 

promastigotas em cultura in vitro e em amastigotas, analisando, entre outros 

parâmetros, atividades caspases, o efeito dos inibidores específicos de 

caspases no cultivo dos parasitas, os aspectos morfológicos por microscopia 

eletrônica de transmissão, a queda do potencial transmembranário da 

mitocôndria, a viabilidade celular medida pela técnica do MTT, além da 

externalização de fosfatidilserina (PS) em promastigotas em fase 

estacionária e em amastigotas de Leishmania spp. 

Observamos que em promastigotas, quando a cultura atinge a fase 

estacionária de crescimento, encontramos uma janela temporal, em que o 

aparecimento dos eventos típicos de apoptose, como um aumento da 

atividade caspase-3, presença de núcleos apoptóticos, efeito dos inibidores 

da caspase no aumento da viabilidade dos parasitas, queda do potencial de 

mitocôndria, queda brusca na densidade ótica do MTT, que poderia estar 

relacionada com a diminuição da capacidade das enzimas mitocôndrias de 

estarem hidrolisando o sal tetrazólico do MTT, além da externalização de PS 

em promastigotas metacíclicos e amastigotas, e que PS é capaz de modular 

a infecção. 

Assim, o que podemos dizer com os nossos resultados até aqui é que 

eventos bioquímicos e biológicos característicos comuns de morte celular 

programada (MCP) em metazoários também são encontrados em um 

protozoário unicelular, no caso, aqui, formas promastigotas e amastigotas de 

Leishmania spp. 

A importância desse fenômeno de apoptose na relação parasita–

hospedeiro é discutida. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

1. Seqüênciar o produto da clivagem de gelsolina, para saber se a 
atividade enzimática observada no citosol de Leishmania cliva após 
ácido aspártico. Esse dado definitivamente caracterizaria a enzima 
presente em Leishmania spp. como uma caspase. 

2. Clonar, seqüênciar e purificar metacaspase de Leishmania 
amazonensis, a partir da seqüência publicada de metacaspase de 
Leishmania major. 

 
Considerando os resultados de atividade caspase-símile observada 

neste trabalho, é bastante provável que existam enzimas com atividades 
caspases, que poderiam ser metacaspases. 

 
3. Estudar a diferença de pH intracelular nas fases logarítmica e 

estacionária em promastigotas e sua relação com processo de 
apoptose encontrado na metaciclogênese de promastigotas. 

4. Aprofundar os estudos do papel da mitocôndria no fenômeno de 
apoptose em Leishmania, como, por exemplo, papel do citocromo C, 
AIF símile e outras proteínas proapoptóticas e anti-apoptóticas. 

 
Nossos resultados obtidos aqui indicam que a mitocôndria pode 

desempenhar um papel importante na apoptose de Leishmania. 
 

5. Na população purificada de promastigotas metacíclicos, verificar o 
comportamento quanto aos eventos biológicos, bioquímicos e 
moleculares da apoptose.  

6. Caracterizar quantitativamente e qualitativamente a externalização de 
PS em outras espécies de Leishmanias e aprofundar os estudos no 
papel modulador de PS na infecção.  

7. Caracterizar a distribuição na membrana das diferentes formas de 
Leishmania amazonensis, assim como a estrutura dos fosfolipídios, 
especialmente da PS. 



 94 

A possibilidade de que formas estruturais de PS, características do 
parasita e não presentes no hospedeiro vertebrado, à semelhança do 
descrito com S. mansoni, devem ser aventadas (Van der Kleij et al., 2002). 
Esses resíduos lipídicos podem eventualmente ativar outros receptores que 
não o receptor de PS descrito por Fadok e colaboradoress (Fadok et al., 
2000). 
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8. ANEXOS 

 
8.1. Artigos Publicados 
8.1.1. Artigo nº 1 
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8.1.2. Artigo nº 2 
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