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RESUMO

Os leucotrienos aumentam a fagocitose e a atividade microbicida contra uma série de

patógenos. Em macrófagos alveolares, LTB4 e LTD4 aumentam a fagocitose via FeyR de modo

dependente de PKC. Entretanto, o papel das isoformas específicas da PKC, das MAPK, e da

PI3K neste processo, ainda não é conhecido. Além disso, pouco se sabe sobre a importância

dos leucotrienos na fagocitose via outros receptores. Os objetivos deste trabalho são: a)

ampliar o conhecimento sobre as vias de sinalização ativadas pelos leucotrienos durante a

fagocitose de hemácias opsonizadas por IgG; b) avaliar o efeito dos leucotrienos na fagocitose

de Candida albicans, por macrófagos alveolares e as vias de sinalização intracelular

envolvidas.

Observou-se que os leucotrienos endogenamente produzidos ou adicionados aos

macrófagos alveolares, aumentam a fagocitose via FeyR e para isso utilizam distintas vias de

sinalização intracelular. A ação do LTB4 envolveu predominantemente a via ERK1/2 e PKCa. e

com menor intensidade da PKCõ. A ação do LTD4 envolveu exclusivamente a via p38 e PKCõ.

Ambos leucotrienos utilizaram a PI3K para aumentar a fagocitose via FeyR.

Na fagocitose de C.albicans, os macrófagos alveolares produziram LTB4 . Tanto o LTB4

quanto o LTD4 endógenos contribuíram pàra a fagocitose da C.albicans que ocorre

predominantemente via receptor manose. A fagocitose via receptor manose foi potencializada

pela adição tahto do LTB4 quanto do LTD4 de modo dependente da ativação da PKCõ e da

PI3K. As vias da PKCa., ERK1/2 e p38 não estão envolvidas na potencialização da fagocitose

de C.albicans por leucotrienos.

O esclarecimento das moléculas sinalizadoras envolvidas na interação de macrófagos

alveolares com patógenos poderá contribuir para o desenvolvimento de alvos específicos e
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refinados no controle e tratamento de infecções pulmonares. Analisados em conjunto, os

resultados mostram que os leucotrienos são importantes moduladores das funções dos

macrófagos alveolares, por aumentar a fagocitose tanto através dos receptores para Fey como

do receptor manose. Além disso, os LTB4 e LTD4 ativam programas de sinalização distintos

para potencializar a fagocitose via receptor Fey, enquanto na fagocitose via receptor manose os

LTB4 e LTD4 usam as mesmas vias.
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ABSTRACT

Leukotrienes enhance phagocytosis and microbicidal activity against several pathogens.

In alveolar macrophages, LTB4 and cysteinyl LT both enhance Fey receptor - mediated

phagocytosis. While both LTB4 and LTD4 enhances phagocytosis dependent on PKC activity,

only LTB4 requires the protein tyrosine kinase syk to do so. However, the role of specific PKC

isoforms, MAPKs (p38 and ERK1/2), and PI3K in mediating LT-enhanced FeyR-mediated

phagocytosis is unknown. In addition, the importance of LT in the phagocytosis via other

receptors is also understudied. In the present work we sought to determine the importance of

the above kinases during IgG-opsonized phagocytosis and if both classes of LT enhance the

ingestion of C. albicans; the receptors and the molecular mechanisms involved. Studies with

isoform-selective inhibitors indicated that LTB4 effects were dependent on both PKCa. and

PKC&, while LTD4 effects were exclusively due to PKCõ activation. Although both exogenous

LTB4 and LTD4 enhanced p38 and ERK1/2 activation, LTB4 required only ERK1/2, while LTD4

required only p38 activation. Activation by both LT was dependent on PI3K activation. It was

found that exogenously added LTB4 and LTD4 both enhanced PKC& and PKCa. phosphorylation

during FeyR engagement. Regarding the studies concerning the importance of LT in the

ingestion of C.albicans, both endogenous and exogenous LTB4 and LTD4 enhanced C.albicans

phagocytosis. LT effects were dependent exclusively on PKCõ and P13K. We also demonstrated

that the LT effect on C.albicans was due to the mannose receptor activation. Taken together,

leukotrienes are potente immunomodulators of the phagocyte function, by enhancing

phagocytosis both via FeyR and mannose receptor. Moreover, LT receptors activate different

signaling programs to enhance FeyR-mediated phagocytosis, while the signaling elicited to

enhance C.albicans ingestion is similar for both classes of LTs. Thus the nature of the signaling

elicited by the phagocytic receptors dictates the signaling induced by LT.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Macrófagos

A eliminação de patógenos é realizada principalmente por fagócitos, células

especializadas no reconhecimento, englobamento e destruição de microrganismos. Os

macrófagos residentes nos tecidos e os neutrófilos e monócitos que circulam no sangue e

penetram nos tecidos, infectados, são as principais células da imunidade inata.

Os macrófagos estão presentes no tecido conjuntivo de vários órgãos, como baço,

linfonodos, fígado e em cavidades corporais, como a peritoneal e a pleural. Estão presentes

também nas vias aéreas, no cérebro e nos ossos. Originam-se de promonócitos da medula

óssea, os quáis dão origem aos monócitos do sangue que, ao migrarem para os tecidos, se

transformam em macrófagos. Considerada uma das células de ligação entre a imunidade inata

e a imunidade adaptativa, o macrófago tem a capacidade de fagocitar, processar e apresentar

os antígenos aos linfócitos. A ação dessas células inicia-se com a fagocitose, que depende de

contato físico entre a membrana do fagócito e a do microrganismo. Assim, essas células

fagocíticas ficam dispostas estrategicamente em todos os sítios onde os microrganismos

entram em contato com o hospedeiro.

No pulmão existem duas populações de macrófagos, denominados macrófagos

intersticiais e macrófagos alveolares. Essas células estão localizadas em diferentes

compartimentos anatômicos, como tecido conjuntivo e espaço aéreo, respectivamente. Os

macrófagos alveolares residem dentro dos alvéolos e freqüentemente são encontrados na

parede do epitélio alveolar. São células expostas diretamente às partículas presentes no ar,

poluentes e antígenos. Os macrófagos alveolares são única população de macrófagos cuja

função primária é o controle de infecções no pulmão contra microrganismos inalados (revisto

por GORDON, 2002).
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1.2 - Receptores fagocíticos

A fagocitose, como um mecanismo de defesa imune inata, foi primeiramente demonstrada

por Eli Metchnikov no final do século XIX (METCHNIKOFF, 1884; METCHNIKOFF, 1887). A

fagocitose desempenha um papel essencial na defesa do hospedeiro através da ingestão e

destruição de patógenos, contribuindo para inflamação e ativação de respostas imunes

(JONES et aI, 1999). A ingestão ocorre por diversos receptores, incluindo os que reconhecem

peptídeos gerados pela ativação do sistema do complemento ou por anticorpos IgG, além de

outras opsoninas e receptores que reconhecem padrões moleculares de patógenos (receptores

manose, beta glucano, pentraxinas, receptores tipo toll, etc..) (OFEK et aI, 1995; ADEREM,

1999).

A progressiva interação do receptor com o seu respectivo ligante permitem que ocorra a

fagocitose, que através de uma maneira tipo zíper internaliza completamente a partícula

formando uma estrutura especializada denominada fagossomo. O fagossomo então se funde

ao lisossomo tornando-se uma organela microbicida (JONES et aI, 1999; BERON et aI, 1995).

Abaixo, detalharemos alguns dos receptores mais importantes envolvidos na fagocitose

com anticorpos IgG, que ocorre via receptor Fcy e na fagocitose que ocorre via um dos

receptores que reconhecem padrões, o receptor manose.
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1.2.1 - Receptor Fcy

As partículas opsonizadas com anticorpos são reconhecidas por uma classe de

glicoproteínas de membrana, pertencentes à superfamília das imunoglobulinas; os receptores

Fc de imunoglobulinas. A interação da partícula opsonizada com anticorpos da classe IgG e o

receptor para a porção Fc da IgG propicia o reconhecimento do antígeno por uma série de

fagócitos. Tal interação desencadeia cascatas intracelulares, que resultam na ingestão da

partícula opsonizada (GESSNER et aI, 1998; RAGHAVAN, 1996) e liberação de mediadores

inflamatórios, tais como citocinas, quimiocinas e mediadores lipídicos que podem modular a

fagocitose e os mecanismos microbicidas (COX, 2001). Oentre os receptores fagocíticos, os

que reconhecem a porção Fc da IgG (FcyR) são os mais estudados (RAVETCH, 2001;

BROWN, 1992).

Existem três classes de receptores Fcy: FcyRI, FcyRl1 e FcyRlI1. Cada uma dessas

classes consiste em uma isoforma de receptor individual. O FcyRI (CO 64) é codificado por três

diferentes genes (A, B e C) e está expresso em monócitos, macrófagos e neutrófilos

estimulados por interferon. É um receptor de alta afinidade, capaz de se ligar à IgG

monomérica. O FcyRII (CO 32) é também codificado por três diferentes genes (A, B e C) e é um

receptor de baixa afinidade capaz de se ligar apenas à IgG complexada ao antígeno. O

receptor FcyRllA está expresso principalmente em células fagocíticas e o FcyRIIB é

constitutivamente expresso em linfócitos Te B. E finalmente, FcyRlI1 (CO 16) é codificado por

dois diferentes genes (A e B) e é também um receptor de baixa afinidade. O FcyRllIA está

expresso em macrófagos e monócitos em baixos níveis, enquanto o FcyRllIB está expresso

exclusivamente em neutrófilos (RAVETCH, 2001).

Estes receptores estão ancorados à membrana por âncoras de glicofosfatidilinositol (GPI).

A maioria das isoformas de FcyR, incluindo FcyRI (INOIK et aI, 1994), FcyRllA (TUIJNMAN et
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aI, 1992) e FeyRlIlA (PARK et aI, 1993) são capazes de mediar a fagocitose. Ao contrário,

FeyRIIB regula negativamente a fagocitose (HUNTER et aI, 1998).

Os FeyRIIA e FeyRlIlA são receptores ativadores caracterizados pela presença da

seqüência ITAM, enquanto o FeyRllB funciona como um receptor inibitório porque contém a

seqüência ITIM no seu domínio citoplasmático. A ativação de FeyR contendo seqüência ITAM,

além de mediar a fagocitose, leva à produção de citocinas e a expressão de ciclo-oxigenase-2

(COX-2) e óxido nítrico sintase induzida, além de estimular a biossíntese de eicosanóides e a

produção de radicais de oxigênio (INDIK et aI, 1994; TUIJNMAN et aI, 1992; PARK et aI, 1993;

HUNTER et aI, 1998).

A fosforilação inicial de ITAM é desencadeada pelas enzimas da família da tirosina

quinase Src (KORADE-MIRNICS et aI, 2000). Pelo menos seis membros da família Src

participam da fagocitose: Fgr, Fyn, Hck, Lyn, Yes e Src (KORADE-MIRNICS et aI, 2000;

STRZELECKA et aI, 1997; MAJEED et aI, 2001). Logo que são ativadas pelo engajamento do

receptor Fey com partículas opsonizadas com anticorpos IgG, essas quinases serão

redistribuídas para copos fagocíticos ricos em actina (MAJEED et aI, 2001). Os ITAM

fosforilados desencadeiam então a ativação da Syk (TURNER et aI, 2000; COONEY et aI,

2001). Abaixo, detalharemos as principais moléculas de sinalização intracelular envolvidas na

fagocitose.

Tanto a ingestão de alvos opsonizados, como a liberação de mediadores inflamatórios

são conseqüências de eventos intracelulares resultantes do engajamento do receptor Fey, tais

como fosforilação de resíduos tirosina, rearranjo da actina e ativação de enzimas sinalizadoras,

como por exemplo, PI3K, PKC, MAPK (p38 e ERK 1/2), fosfolipase C, fosfolipase D e

fosfolipase A2 (NIMMERJAHN, 2006; GARCIA-GARCIA, 2002).
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1.2.2 - Receptor manose

o receptor para manose é uma lectina que liga os resíduos terminais da manose e da

fucose de glicoproteínas e glicolipídios. Um exemplo de microrganismo reconhecido pelo

receptor manose é a Candida albicans, um fungo leveduriforme que possui sua parede

revestida, dentre outros componentes, por manana. Entretanto, durante a infecção por

C.albicans, vários receptores estão envolvidos no reconhecimento deste patógeno, tais como

os receptores beta glucano, denominados dectina, para complemento, além dos receptores tipo

tol!. Neste trabalho, focaremos nossos estudos na fagocitose via receptor manose.

Um dos fatores que determina o reconhecimento do fungo pelo receptor manose ou

dectina-1 é a forma com que o fungo se encontra. Quando o fungo está sob a forma de

blastoconídio, o reconhecimento ocorre pelo receptor manose, que ativa TLR4, promovendo a

liberação de IL-12, gerando um processo pró-inflamatório. Por outro lado, quando o fungo

encontra-se sob a forma de hifa, ocorre a exposição de grande quantidade do açúcar beta

glucano, favorecendo o reconhecimento e a ativação do receptor dectina-1, que ativa TLR2 e

gera uma diminuição da resposta inflamatória (NETEA et aI, 2006).

Em indivíduos imunocompetentes a C.albicans é um fungo que faz parte da microbiota.

Entretanto, em casos de debilidade do sistema imunológico, pode infectar a mucosa da boca,

olhos, nariz, vagina, e outras regiões do corpo. Em certas situações este fungo invade o tecido

pulmonar, podendo resultar na morte do paciente (LACAZ et aI, 2002). Apesar de terapias

apropriadas, a mortalidade causada pela disseminação sistêmica de C.albicans em indivíduos

imunocomprometidos é de aproximadamente 30% (WENZEL, 1991).

A resistência do hospedeiro contra a infecção pela C.albicans é mediada

predominantemente por neutrófilos e macrófagos (GREENFIELD, 1992).
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Os macrófagos são capazes de fagocitar C.albicans opsonizada ou não opsonizada. As

principais opsoninas para este fungo são anticorpos presentes no soro, componentes da via

clássica e alternativa do complemento (MAROOI et ai, 1991; CASAOEVALL, 1995). Sem estar

opsonizada, a C.albicans é reconhecida e fagocitada principalmente via receptor manose

(MAROOI et ai, 1991; LI, 1993). A atividade microbicida de macrófagos em relação à C.albicans

irá depender da forma com que este fungo foi reconhecido e internalizado. Leveduras

opsonizadas irão resultar em uma elevada atividade microbicida com aumento na produção de

reativos intermediários do oxigênio por macrófagos, comparado com leveduras não

opsonizadas (MAROOI et ai, 1991; MAROOI et ai, 1993).

Macrófagos de ratos e de humanos podem se ligar e internalizar este fungo

principalmente via receptor manose (KITZ et ai, 1992; MAROOI et ai, 1991). Tem sido

demonstrado que através do reconhecimento via receptor manose, células dendríticas de ratos

são capazes de fagocitar e matar leveduras da C.albicans (O'OSTIANI et ai, 2000).

Patógenos podem evadir ou desativar o processo fagocítico por uma variedade de

estratégias que irão permitir a sobrevivência e replicação destes microrganismos no

hospedeiro. As estratégias de sobrevivência da C.albicans em fagócitos mononucleares são

muito exploradas. Sabe-se que a C.albicans é mais resistente à atividade microbicida de

monócitos, mediada pela mieloperoxidase do que outras espécies de Candida menos

patogênicas. Além disso, as glicoproteínas presentes na superfície da C.albicans,

especialmente a glucana, podem exercer um papel protetor para este patógeno (MARQUIS et

ai, 1991). Uma variedade de espécies de Candida secreta diferentes proteases, fatores

hemolíticos e fosfolipases que também podem contribuir para a sobrevivência do fungo ingerido

(LERNER, 1993; IBRAHIM et ai, 1995; MANNS et ai, 1994).
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1.3 - Moléculas de sinalização intracelular envolvidas na fagocitose

1.3.1 - Proteína tirosina quinase Syk

A syk, uma tirosina quinase expressa em todas as células hematopoiéticas, desempenha

um papel essencial nos eventos iniciais da ativação da cascata de sinalização intracelular

necessários para diversas respostas imunes celulares, incluindo a fagocitose via receptor Fey

por macr6fagos (CROWLEY et aI, 1997), células dendríticas (SEDLlK et aI, 2003) e neutr6filos

(RAEDER et aI, 1999b). Seguido do engajamento ao receptor Fey, os dois domínios N-

terminais Src se ligam a imunoreceptores baseados em motivos de ativação de tirosina (ITAM)

da porção y dos receptores Fey. Ap6s esta interação, syk se torna fosforilada, o que leva à

ativação de outras quinases, tais como PI3K e PKC que culminam na polimerização da actina,

formação de pseud6podes e consequentemente ingestão dos alvos (GREENBERG, 2002;

DAERON, 1997).

Distintas vias de sinalização intracelular são ativadas durante a fagocitose, dependendo

do receptor pelo qual o microrganismo foi reconhecido, influenciando respostas funcionais e a

sobrevivência do pat6geno (UNDERHILL, 2004; LE CABEC et aI, 2000). Vários estudos tem

sido realizados sobre as vias de sinalização ativadas pela ligação de microrganismos com

receptores presentes na membrana dos macr6fagos. Sabe-se que, enquanto a fagocitose

mediada pelo receptor Fey ocorre de modo dependente da syk (CROWLEY et aI, 1997), para a

fagocitose via receptor dectina, não é necessária a ativação da syk (UNDERHILL et aI, 2005).
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1.3.2 - Proteína Quinase C (PKC)

A ativação da PKC é decorrente de uma série de fatores, incluindo a geração de

segundos mensageiros, tais como o diacilglicerol, ácido araquidônico, cálcio ou outras quinases

ativadas logo após a ativação dos receptores. Apesar dessa classe de quinases serem

ativadas por uma serie de receptores, incluindo os que apresentam cauda de ITAM e os

receptores acoplados a proteína G (GPCR), especialmente os acoplados a proteína Gq. Pelo

menos 12 isoformas da PKC já foram descritas e podem ser classificadas em três grandes

grupos: PKC clássicas (cPKCa., 131, 132 e:y) que são dependentes de cálcio e diacilglicerol; PKC

novas (nPKC 8, E, 't e 11) que são cálcio independente e diacilglicerol dependente e a PKC

atípicp ç, que não necessita de cálcio nem diacilglicerol para ativação (PARKER, 2004).

Foi demonstrado que PKCa. e 8 foram localizadas em fagossomos de macrófagos durante

fagocitose mediada por receptor C3 e Fcy (BRETON et aI, 2000; LARSEN et aI, 2000). Foi

demonstrado em macrófagos peritoneais de ratos que a ativação da PKCa. é necessária para a

formação e maturação do fagossomo (ALLEN, 1995).

Além disso, foi demonstrado que LTD4 ativa PKC8, mas não PKCa. em células de

intestino humano (THODETI et aI, 2001).

PETERS-GOLDEN e colaboradores (2003) reportaram que macrófagos alveolares de

ratos apresentam uma maior capacidade de ativação das PKC quando comparados aos

macrófagos peritoneais. Dentre as isoformas de PKC, as mais abundantes e facilmente

ativadas em macrófagos alveolares são a PKCa. e PKC8 (PETERS-GOLDEN et aI, 1991). Foi

demonstrado que PKCa. e PKC8 são ativadas por ambos leucotrienos (LTB4 e cisteinil

leucotrienos) em diferentes tipos celulares.
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1.3.3 - Fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K)

A PI3K é uma quinase lipídica que fosforila o inositol na posição 3 (TOKER, 1997). A PI3K

e seus produtos lipídicos PI(3,4)P2 e PI-3,4,S-trifosfato [PI(3,4,S)P31 estão envolvidos na

ativação de diversas vias de sinalização intracelular, dentre elas, ativação de diferentes

isoformas de PKC (SINGH et aI, 1993; TOKER et aI, 1994; YAMAMORI et aI. 2004),

Aktlprotein kinase B, FAK e ERK 1/2 (MARSHALL et aI, 2001; GARCIA-GARCIA et aI, 2002).

Durante a fagocitose mediada por receptores Fcy, PI3K é essencial na internalização de

partículas com pelo menos 2IJm (ARAKI et aI, 1996) e importante para a extensão de

pseud6podes, um evento necessário para fagocitose de partículas (COX et aI, 1999). Foi

observado também o acúmulo de produtos da PI3K nos locais de formação do fagossomo

(MARSHALL et aI, 2001).

A importância da PI3K na fagocitose vem sendo muito estudada através da sua inibição,

utilizando para isso um dos seus inibidores específico denominado wortmannin. Em

macr6fagos, a inibição da PI3K utilizando resultou no bloqueio da fagocitose no estágio inicial

da ativação das vias de sinalização necessárias para a ocorrência deste evento (COX et aI,

1999). Demonstrou-se ainda que a inibição da PI3K diminuiu a fagocitose via FcyR em

polimorfonucleares (KANAKARAJ et aI, 1994). Macrófagos infectados por Entamoeba

histolytica e tratados com wortmannin apresentaram uma diminuição significativa na fagocitose

e atividade microbicida deste protozoário (GHOSH et aI, 1997).

PI3K é uma quinase essencial para desencadear a fagocitose por meio de diversos

receptores (GARCIA-GARCIA et aI, 2002b). Foi demonstrado em tecido pulmonar humano que

uma proteína componente do sUrfactante pulmonar, possui a capacidade de se ligar a

macr6fagos e ativar PI3K, aumentando a expressão de receptores para manose na superfície

destas células (BEHARKA, et aI, 200S).
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1.3.4 - Proteína Quinase Ativada por Mitógeno (MAPK)

Outra via muito importante que vem sendo recentemente estudada é a via das MAPK. Foi

demonstrado que esta via é ativada pela ligação dos receptores Fcy e FCl> (ROSE et aI, 1997;

TROTTA et aI, 1996). Esta via é constituída por diversas proteínas que possuem atividade de

serinaltreonina quinases, cada uma delas considerada como uma cascata de quinases, com

funções biológicas relacionadas entre si, estando principalmente envolvidas com a proliferação

e diferenciação celular (HUNTER & KARIN, 1992). As MAPK mais conhecidas são a ERK 112 e

a p38.

As MAPK desempenham um importante papel em grande número de mecanismos

celulares, tais como crescimento, diferenciação, apoptose e ativação de fatores de transcrição

(FANGER et aI, 1997; SEGER, 1995; XIA et aI, 1995). Nas funções fagocíticas dos

macrófagos, as MAPK estão sendo bastante estudadas, pois existem evidências mostrando

que a inibição destas vias pelos patógenos, ocorre como mecanismos de escape do

microrganismo. Grande número destes microrganismos tem como alvo esta via, para desativar

as funções dos macrófagos e escapar da fagocitose (SCHERLE et aI, 1998). Espécies

virulentas de Yersinia enterocolytica, inibem a secreção de TNF-a. por macrófagos murinos

J774A.1, através da desativação da via das MAPK (RUCKDESCHEL et aI, 1997).

Além disso, citocinas e fatores de crescimento ativam MAPK. Foi demonstrado que

TNF-a., GM-CSF, IL-8 ativam ERK 1/2 e p38 em polimorfonucleares humanos (KNALL et aI,

1996; KRUMP et aI, 1997; EL BENNA et aI, 1996; NICK et aI, 1997; McLEISH et aI, 1998).

Fagocitose de Staphylococcus aureus opsonizados com IgG ativa ERK 1/2 e p38,

ocorrendo em diferentes tempos. O pico da ativação de ERK 1/2 ocorre em 30 minutos

enquanto a ativação máxima de p38 ocorre em 5 minutos, retornando a níveis basais em 60

minutos (McLEISH et aI, 1998). Já com estímulos quimioatraentes, a ativação máxima destas
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MAPK ocorre entre 1 e 2 minutos e volta a níveis basais entre 5 e 10 minutos (KNALL et aI,

1996; KRUMP et aI, 1997; RANE et aI, 1997). Utilizando S.aureus não opsonizados, foi

demonstrado que apenas 10% das bactérias foram fagocitadas e as MAPK praticamente não

foram ativadas (McLEISH et aI, 1998), indicando que muitos receptores incluindo Fey,

contribuem de forma significativa para a ativação da cascata da ERK 1/2 e p38 durante a

fagocitose (McLEISH et aI, 1996).

Inibidores farmacológicos da ERK 1/2 e p38 diminuíram significativamente o burst

oxidativo, a aderência elou quimiotaxia de polimorfonucleares (NICK et aI, 1997; RANE et aI,

1997). Foi demonstrado que a ativação da ERK 1/2 é importante na atividade microbicida de

polimorfonucleares humanos infectados por S.aureus e C.albicans (HII et aI, 1999).

As vias de sinalização intracelular que culminam na ativação da ERK 1/2 na fagocitose via

Fey não estão bem definidos. Estudos apontam que a ativação da ERK1/2 pode ser resultado

da ativação das PKC (RAEDER et aI, 1999; BRETON et aI, 2000b; GARCIA-GARCIA et aI,

2002b) ou da PI3K (GARCIA-GARCIA et aI, 2002b; COXON et aI, 2000).
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1.4 - Leucotrienos na defesa contra infecções

Os leucotrienos são mediadores lipídicos do grupo dos eicosanóides, produzidos

principalmente por células de origem mielóide como leucócitos polimorfonucleares, macrófagos

e mastócitos. Estes mediadores são sintetizados através do metabolismo do ácido

araquidônico, pela via enzima 5-lipoxigenase (5-LO). São formados a partir de um

hidroperóxido (5-HPETE) o qual é transformado em LTA4 com a formação de um grupamento

epóxido (oxigênio ligando os carbonos 5 e 6). O LTA4 é instável e pode sofrer hidrólise

enzimática gerando o LT84• ou então receber um resíduo de glutationa gerando o LTC4 . A

retirada enzimática do ácido glutâmico do LTC4 dá origem ao LT04 e com a retirada da glicina

do LT04 forma-se o LTE4 . Estes três últimos leucotrienos são conhecidos como cisteinil

leucotrienos ou leucotrienos peptídicos.

A 5-LO está na forma inativa em leucócitos não estimulados. A ativação das células e

conseqüente aumento de cálcio intracelular pode ativar esta enzima (RAOMARK, 2005; LUa et

aI, 2006). A 5-LO está presente no citosol células não ativadas e após ativação celular, a

enzima transloca-se para a membrana nuclear. A fosfolipase A2 (PLA2) hidrolisa os fosfolipídios

da membrana nuclear liberando o acido araquidônico (AA) que se liga a FLAP (do inglês 5-LO

activating protein), e nesta forma o AA fica acessível à ação da 5-LO. Existem muitas isoformas

de PLA2 com diferentes propriedades e distribuição celular capazes de liberar o AA. O tipo IV

PLA2 , também conhecida como PLA2 citoplasmática (cPLA2), é a isoforma que desempenha o

principal papel na liberação do AA para produção de leucotrienos (80NVENTRE et aI, 1997).

A síntese de leucotrienos tem, portanto, início na membrana nuclear, podendo ir para o

núcleo onde pode atuar como fator de transcrição de genes, permanecerem no citoplasma ou

serem transportados para fora da célula (revisto por PETERS-GOLOEN, 2003). A localização

sub-celular da 5-LO afeta a síntese do LT84 , de maneira que quando esta enzima encontra-se
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no núcleo, ocorre maior produção do LTB4 do que quando localizada no citoplasma (BROCK et

aI, 1997; LUO et aI, 2003).

A produção de leucotrienos pode variar de acordo com o tipo de celular. Por exemplo,

monócitos humanos, macrófagos alveolares de ratos, neutrófilos, células dendrlticas e linfócitos

B produzem principalmente LTB4 ; eosinófilos humanos, macrófagos peritoneais e alveolares

murinos secretam LTC4 e mastócitos humanos sintetizam mais LTC4 que LTB4 (H IRATA et aI,

1990; HENDERSON et aI, 1988). Entretanto, esses padrões de produção de leucotrienos, de

acordo com o tipo de célula, não ocorrem necessariamente em todas as espécies animais.

Os leucotrienos são principalmente secretados por leucócitos e atuam de modo autócrino

e parácrino (PETERS GOLDEN et aI, 2005). Os leucotrienos agem em concentrações

nanomolares nas células alvo, geralmente de 1 a 100nM, via receptores acoplados à protelna

G (TAGER, 2003 a; YOKOMIZO et aI, 1997).

Existem quatro tipos de receptores celulares para os leucotrienos. Os receptores para os

cisteinil leucotrienos conhecidos são o CysLT1 e CysLT2 e para o LTB4 são o BLT1 e BLT2.

Estes receptores apresentam diferentes afinidades pelos seus Iigantes, o BLT1 é descrito como

receptor de alta afinidade e o BLT2 de baixa afinidade. Nos leucócitos, esses receptores podem

estar acoplados a protelna Gq que levam a formação de diacilglicerol e aumento de cálcio

intracelular Ou a protelna Gi que inibe adenilato ciclase e conseqüentemente a formação de

AMP cíclico (TAGER, 2003a). PERES e colaboradores (2007) demonstraram que os efeitos

dos leucotriends nas funções efetores dos macrófagos alvedlares, tais como fagocitose e

atividade microbicida são dependentes de diferentes protelnas G acopladas ao BLT1 e CysLT1_

Foi mostrado que o BLT1 está acoplado à Gi e Gq, enquanto o CysLT1 está acoplado apenas à

Gq.
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o LTB4 aumenta a adesão de células ao endotélio vascular (GIMBRONE et aI, 1984), atrai

(FORD-HUTCHINSON et aI, 1980) e ativa neutrófilos, monócitos e linfócitos (CLAESSON,

1984; CUNNINGHAM et aI, 1980), dando início a uma cascata de eventos pró-inflamatórios

possivelmente por ativação do receptor BLT1 dos leucócitos, o que por induzir a polimerização

da actina participa dos eventos requeridos para a migração de leucócitos (FORD

HUTCHINSON et aI, 1980; KIM et aI, 2006; MATSUKAWA et aI, 1999). O LTB4 também

contribui para o recrutamento de células T efetoras e para o tráfego de células dendríticas após

estimulação com antígenos e pode desempenhar um papel essencial no direcionamento da

resposta imune adaptativa (TAGER et aI, 2003b; DOEPPING et aI, 2007).

Os leucotrienos estão envolvidos com o início da defesa do hospedeiro frente à

infecções, participando diretamente da resposta imune inata. Organismos opsonizados com

IgG ativam cPLA2 , liberando AA e subseqüente síntese de leucotrienos (CLAESSON et aI, 1985;

MANCUSO et aI, 1998).

O papel deste mediador na defesa do hospedeiro foi demonstrado primeiramente em

macrófagos peritoneais onde LTB4 e LTC4 aumentaram a fagocitose e a eliminação de

Tripanosoma cruzí (WIRTH, 1985 a; WIRTH, 1985 b). Mais tarde, demonstrou-se que LTB4 e

LTC4 são capazes de potencializar a fagocitose de K.pneumoníae opsonizadas, em

macrófagos alveolares (MANCUSO et aI. 1998) e neutrófilos (BAILlE et aI. 1996).

Além da ação dos leucotrienos no aumento da fagocitose, foi observado que a

administração do LTB4 e LTC4 aos macrófagos aumentou a atividade microbicida contra

diferentes microrganismos tais como T.cruzí (WIRTH, 1985 a; WIRTH, 1985 b; TALVANI et aI,

2002), Toxoplasma gondíí (YONG et aI, 1994), Leíshmanía amazonensís (SEREZANI et aI,

2006), Pseudomonas aerugínosa e Salmonella typhímurium (apenas o LTB4) (DEMITSU et aI,

1989 b).
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MEDEIROS e colaboradores (2004) demonstraram que a eliminação do fungo

Histop/asma capsu/atum foi prejudicada em ratos tratados com MK 886, um inibidor de síntese

de leucotrienos. Além disso, a ausência de leucotrienos resultou na diminuição da fagocitose

de leveduras de H.capsu/atum opsonizadas com IgG em macrófagos alveolares.

A administração exógena do LTB4 , o produto mais abundante da 5-LO nos neutrófilos,

aumentou a atividade microbicida dos neutrófilos contra Mycobacterium bovis (COFFEY et ai,

2004) e Schistosoma mansoni (MOQBEL et aI, 1983).

Em pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) existem evidências

de que os leucotrienos contribuem para o aumento da suscetibilidade às infecções pulmonares.

Macrófagos alveolares e polimorfonucleares obtidos destes indivíduos apresentaram redução

na atividade microbicida para Cryptococcus neoformans e a adição de LTB4 reverteu esta

deficiência (COFFEY et ai, 1998). Além disso, verificou-se que a deficiência na produção de

leucotrienos estava associada com a redução da expressão da FLAP (COFFEY et ai, 1998;

KRARUP et ai, 1997).

A associação da deficiência de leucotrieno com o aumento da susceptibilidade à doenças

infecciosas tem sido descrito em numerosos modelos murinos de infecções pulmonares. Com

relação a importância destes mediadores gerados endogenamente, BAILE e colaboradores

(1996), demonstraram que animais deficientes de 5-LO apresentaram uma taxa de mortalidade

40% maior que os animais selvagens em infecção por K.pneumoniae. O aumento da

suscetibilidade destes animais deficientes parece estar associado à diminuição da fagocitose e

da atividade microbicida. Em modelos murinos de infecções peritoneais, inibidores

farmacológicos de síntese de leucotrienos, in vivo, prejudicaram a eliminação de Escherichia

coli (MALAVIYA, 2000).

22/98



Foi demonstrado que a injeção intravenosa do LTB4 reduziu a carga viral e aumentou a

sobrevivência de ratos com citomegalovírus, enquanto ratos deficientes de 5-LO ou tratados

com antagonista de receptor para LTB4 apresentaram aumento da carga viral quando

comparados com os ratos selvagens ou não tratados, indicando que o LTB4 aumenta atividade

anti-viral in vivo (GOSSELlN et aI, 2005).

SERHAN e colaboradores (1982b) demonstraram que o LTB4 aumenta a secreção de

grânulos em neutrófilos. Além disso, este leucotrieno foi capaz de aumentar a produção de

oxido nítrico sintase (SEREZANI et aI, 2006; TALVANI et aI, 2002) e de a-defensinas por

neutrófilos (FLAMAND et aI, 2004), além de aumentar a produção de reativos intermediários do

oxigênio por ativar o complexo NADPH oxidase (SEREZANI et aI, 2005; DEWALD, 1985;

LARFARS et aI, 1999). Foi demonstrado também que os cisteinil leucotrienos e o LTB4

administrados aos macrófagos e neutrófilos aumentaram a geração de óxido nítrico por estas

células (LARFARS et aI, 1999, HUBBARD et aI, 1995; TALVANI et aI, 2002; SEREZANI et aI,

2006).

23/98



1.5 - Papel dos leucotrienos nas vias de sinalização acionadas durante a

fagocitose

As vias de sinalização ativadas por receptores Fcy e por receptores para leucotrienos em

macr6fagos alveolares convergem e amplificam os sinais individuais, resultando tanto no

aumento da fagocitose como da atividade microbicida induzidas pela ingestão de alvos

opsonizados por IgG (PETERS GOLDEN et ai, 2005).

Ap6s ligar-se ao receptor BLT1 , o LTB4 ativa várias cascatas de transdução de sinais que

levam a mobilização dos estoques de cálcio (SERHAN et ai, 1982), ativação de PKC e MAPK

(O'FLAHERTY et ai, 1990a; O'FLAHERTY et ai, 1990b). Destes efeitos resultam diversas

respostas dos macr6fagos, incluindo aumento da fagocitose via receptor FcyR (MANCUSO et

ai, 2000). Entretanto, os mecanismos moleculares pelos quais os leucotrienos aumentam a

fagocitose são pouco conhecidos. Sabe-se que a adição tanto do LTB4 quanto do LTD4 aos

macr6fagos fagocitando alvos opsonizados com IgG, aumenta a fagocitose via ativação da

PKC, mas apenas o LTB4 potencializa a fagocitose por aumentar a fosforilação da tirosina

quinase syk, um evento que acontece logo ap6s a ligação do receptor Fcy (CANETTI et ai,

2003).

SEREZANI e colaboradores (2005) relataram que a adição de LTB4 aumentou a atividade

microbicida em macr6fagos alveolares infectados por K.pneumoniae de modo dependente da

PKCõ e subseqüente ativação da NADPH oxidase.

Recentemente, PERES e colaboradores (2007) mostraram que o efeito do BLT1 na

atividade microbicida de macr6fagos alveolares foi dependente da ativação da proteína Gi e

Gq, enquanto o efeito do CysLT1 foi exclusivamente desencadeado pela ativação de Gq.
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Um melhor conhecimento das vias de sinalização envolvidas na interação de macrófagos

alveolares com patógenos é relevante, pois pode propiciar o desenvolvimento de alvos

específicos e refinados no controle e tratamento de infecções pulmonares.
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2 • OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram:

a) Ampliar o conhecimento das vias de sinalização acionadas pelos leucotrienos,

responsáveis pela potencialização da fagocitose via receptor Fcy por macrófagos

alveolares.

b) Avaliar o envolvimento dos leucotrienos na fagocitose via receptor manose

(C.albicans) por macrófagos alveolares e as vias de sinalização envolvidas nos

efeitos observados.
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3 • MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 • Animais

Foram utilizados ratos Wistar fêmeas. de 8 a 12 semanas de vida. livres de patógenos.

obtidos do Biotério Central (ICB I) da Universidade de São Paulo (USP-SP). Os animais foram

mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas. com controle de temperatura (23 +1- 2°C) e tiveram

livre acesso à água e alimento.

3.2 • Isolamento de macrófagos alveolares e cultivo

Os macrófagos alveolares residentes foram obtidos por lavagem do pulmão de ratos. A

suspensão de células em PBS. resultante do lavado. foi centrifugada a 1500 rpm por 12

minutos a 4°C. O pellet foi ressuspenso em meio RPMI (Gibco-Invitrogen. Carlsbad. CA - USA)

e o número de células foi determinado em câmara de Newbauer. As células foram plaqueadas

de acordo com cada ensaio por 1 hora a 37°C em 5% de CO2. As células não aderentes foram

removidas e as que ficaram aderidas foram cultivadas em meio RPMI acrescido de soro fetal

bovino a 2% (HyClone. Logan. UT-USA).

3.3· Fagocitose de Hemácias opsontzadas

. Opsonização de hemácias de carneiro

Hemácias de carneiro (sRBC) - doação do Sancet Laboratório Médico - Mogi das Cruzes

- SP. foram lavadas duas vezes com PBS gelado. centrifugadas a 3000 rpm por 3 minutos.

Após contagem em câmara de Newbauer. em torno de 109 de hemácias foram opsonizadas

com concentração subaglutinante de IgG anti-sRBC produzido em coelho (Cappel Organon
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Teknika, Durham) por 30 minutos a 37°C; mantidas 15 minutos no gelo e armazenadas a 4°C

por até duas semanas.

- Determinação do índice fagocítico

Os macrófagos alveolares (105/poço) foram plaqueados e cultivados em lamínulas de

vidro de 13 mm de diâmetro a 37°C em 5% de CO2 até o dia seguinte. Os macrófagos

alveolares foram então lavados com PBS pré-aquecido, seguido da adição ou não de inibidores

de moléculas sinalizadoras como descrito abaixo, por 20 minutos, seguido da adição de LTB4

ou LTD4 (ambos 100nM) por 10 minutos. Após a incubação, o sobrenadante foi desprezado e

as hemácias opsonizadas ou não opsonizadas (controle de internalização) foram adicionadas a

uma proporção de 30: 1 e incubadas com os macrófagos alveolares por 90 minutos a 3rC em

5% de CO2 em PBS. Esta concentração foi estabelecida após a padronização da proporção de

hemácias por macrófagos alveolares. Os inibidores adicionados aos macrófagos alveolares

estão listados abaixo.

Para avaliar o envolvimento dos leucotrienos endógenos na fagocitose de alvos

opsonizados, antagonistas de receptores ou inibidores de síntese de leucotrienos foram

adicionados aos macrófagos alveolares 20 minutos antes da adição das hemácias opsonizadas

como descrito acima. Os inibidores adicionados aos macrófagos alveolares estão listados

abaixo.

As lamínulas foram então lavadas três vezes com PBS pré-aquecido para remoção de

hemácias não fagocitadas e coradas com corante de Giemsa (Newprov, Brasil). As lamínulas

foram mantidas por 5 segundos em cada um dos corantes e lavadas em água corrente. Em

seguida, as lamínulas foram deixadas para secar à temperatura ambiente e fixadas com

Entellan (Merck, Alemanha). Posteriormente, foram analisadas em microscópio óptico comum
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(1000x). o índice de fagocitose foi calculado multiplicando-se a quantidade de macrófagos

contendo hemácias, pelo número médio de hemácias internalizadas por estas células (OOA et

ai, 1983). Em seguida esses valores foram transformados em porcentagem.

IF =n° AM que fagocitaram x partículas internalizadas

3.4 - Cultivo da Candida albicans

A cepa de C.albicans foi obtida a partir de lavado bronco-alveolar de paciente do Sancet

Laboratório Médico, Mogi das Cruzes, SP. Para identificação da espécie de Candida, foram

realizados exame direto, cultura e microcultivo. O exame microscópico direto foi realizado com

hidróxido de potássio a 10% onde foram observados blastoconídios ovais. O material foi

cultivado em tubos contendo ágar-Sabouraud com antibióticos e mantidos a temperatura

ambiente. As culturas foram examinadas após 48 horas. As colônias da C.albicans se

apresentaram com coloração branca a creme, lisas e brilhantes.

O cultivo em lâmina com ágar-batata foi mantido a temperatura ambiente e após 48 horas

observou-se microscopicamente a presença de clamidoconídios, esféricos, com parede celular

espessa nas extremidades das pseudo-hifas. O estágio inicial da formação da hifa pelo

blastoconídio é denominado tubo germinativo. O clamidoconídio e o tubo germinativo são

estruturas formadas apenas pela espécie C.albicans, auxiliando de maneira significativa na

identificação deste fungo (LACAZ et ai, 2002).

As amostras de levedura obtidas no cultivo foram também identificadas por provas de

assimilação e fermentação dos carboidratos, tais como: Zimograma (fermentação de açúcares)

- C.albicans fermentou glicose, maltose, sacarose e galactose com produção de gás e
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Auxanograma (assimilação de açúcares) - C.albicans sobreviveu nos meios contendo glicose,

maltose e sacarose.

3.5 - Fagocitose de C.albicans

Os macrófagos alveolares (105/poço) foram plaqueados e cultivados em lamínulas, da

mesma forma como descrito para o ensaio de fagocitose de hemácias opsonizadas. A adição

de LTB4 ou LTD4 foi realizada em diferentes concentrações para padronização da dose capaz

de aumentar a fagocitose deste fungo. As concentrações de leucotrienos utilizadas foram: 1nM,

10nM, 100nM e 111M. Após estímulo, os macrófagos alveolares foram incubados por 10

minutos a 37°C em 5% de CO2. A suspensão de C.albicans foi preparada em 15mL de PBS,

adicionada em uma proporção de 30 leveduras para cada macrófago e mantidas a 37°C em 5%

de CO2 por 1 hora (essa proporção C.albicans:macrófago alveolar foi considerada ótima em

experimentos preliminares - dados não mostrados). Em seguida, a placa foi lavada com PBS

por 3 vezes. As lamínulas foram coradas com corante de Leishman. As lamínulas foram

mantidas por 2 minutos no corante Leishman e por 2 minutos em água tamponada e Leishman

(proporção 1:1 - água tamponada:Leishman). Em seguida, foram lavadas em água corrente,

deixadas para secar à temperatura ambiente e fixadas com Entellan (Merck, Alemanha).

Posteriormente, as lamínulas foram analisadas em microscópio óptico comum (1000x). O

índice de fagocitose foi calculado multiplicando-se a quantidade de macrófagos contendo

leveduras, pelo número médio de C.albicans internalizadas por essas células. Os valores

também foram transformados em porcentagem como descrito no item 3.3.3.

Para verificar a importância do receptor manose na fagocitose de C.albicans, cerca de 2 x

105 macrófagos alveolares foram plaqueados e incubados com 10ug/mL de citocalasina D

(controle da internalização do fungo), manana, anti-receptor de manose por 1 hora. A seguir,
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foram adicionados 100nM de LTB4 ou LTD4 por 5 minutos e 1:1 C.albicans foram adicionadas

por 90 mino A seguir foi adicionado o mesmo volume de Azul de tripan (1 mg/mL) para quelar a

fluorescência das C.albicans não ingeridas.

Para avaliar o envolvimento dos leucotrienos endógenos na fagocitose de C.albicans,

antagonistas de receptores ou inibidores de síntese de leucotrienos foram adicionados aos

macrófagos alveolares 20 minutos antes da adição das leveduras como descrito acima. Os

inibidores adicionados aos macrófagos alveolares estão listados abaixo.

Para avaliar as vias de sinalização envolvidas na fagocitose via receptor manose em

macrófagos alveolares estimulados por leucotrienos, estas células foram cultivadas como

descrito anteriormente. Vinte minutos antes da adição dos leucotrienos, foram adicionados ou

não inibidores específicos das vias de sinalização intracelular, como descrito abaixo. Os LTB4 e

LTD4 foram então adicionados na concentração de 100nM - melhor concentração previamente

determinada, capaz de aumentar a fagocitose, e as células incubadas por 10 minutos a 37°C

em 5% de CO2 . A suspensão de C.albicans foi preparada como descrito anteriormente e

adicionada às células na proporção de 30 leveduras de C.albicans para cada macrófago,

mantidas a 37°C em 5% de CO2 por 1 hora. Em seguida, a placa foi lavada 3 vezes com PBS.

As lamínulas foram coradas com corante de Leishman e o índice fagocítico determinado como

descrito anteriormente. Os inibidores adicionat:1os aos macrófagos alveolares estão listados

abaixo. Os inibidores adicionados aos macrófagos alveolares estão listados abaixo.
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- Inibidores de quinases:

As doses dos inibidores foram determinadas baseadas em experimentos preliminares ou

de trabalhos anteriores do Laboratório.

AACOCF3 (1 0IlM): inibidor da cPLAz.

Pirrolidina (100nM): inibidor da cPLAz.

8820190 (10IlM): inibidor da p38MAPK.

PD98059 (211M): inibidor da ERK 1/2.

LY290042 (10IlM): inibidor da PI3K.

WORTMANNIN (10nM): inibidor da PI3K.

Ro-32-0432 (9nM): inibidor da PKCa.

Rottlerin (6~LM): inibidor da PKCõ.

Inibidores da sintese ou ação dos Leucotrienos:

AA 861 (10IlM) inibidor da 5-LO.

CP 105,696 (10IlM) antagonista do BLT1.

MK 571 (10IlM) antagonista do CysLT1.

MK886 (111M) inibidor da FLAP.

3.6 - Dosagem de L184

Os macrófagos alveolares (2 x 105/poço) foram cultivados como descrito no item 3.2. As

leveduras de C.albicans foram adicionadas na proporção de 1:1 (C.albicans:macrófagos

alveolares) por diferentes períodos de tempo. A seguir, os sobrenadantes foram colhidos e a

dosagem do LT84 foi determinada como descrito pelo fabricante (Cayman Chem, Ann Arbor,

MI).
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3.7 - Western Blotting e immunoblotting

Cerca de 3 x 105 macrófagos alveolares foram cultivados em placas de 6 poços. No dia

seguinte, as células foram estimuladas com 100nM de LTB4 e LT04 por 10 minutos para avaliar

a fosforilação das quinases estudadas. Em seguida, as células foram colhidas por raspagem e

sonicadas em tampão de Iise gelado, contendo 1S0mM de Tris-HC\ (pH 8.0), 100mM de NaCI,

1mM de sodium ortovanodate, 1mM de fluoreto de fenilmetilsulfonil, SOmM de fluoreto de sódio

e 1~g/mL de leucopeptina. A concentração de proteínas foi determinada utilizando o kit

Coomassie dye-binding assay (Pierce Chemical Co. Rockford, IL - EUA). As amostras contendo

aproximadamente 20~g de proteínas foram separadas por gel de poliacrilamida (SOS-

polyacrylamide gel electrophoresis - PAGE 10%) e transferidas para a membrana de

nitrocelulose. Após a transferência, foram sondadas com anticorpos primários contra a proteína

de interesse ou com anticorpos fosfo-específicos. As membranas foram então marcadas com

anticorpo secundário apropriado, conjugado a peroxidase e as bandas foram visualizadas

utilizando ECL (enhanced chimiluminescence - ECL; Amersham, Arlington Heights, IL - USA).

tratamento
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3.8 - Análise dos dados e estatística

Os dados foram representados como a média ± SEM e analisados com o programa de

estatística Prism 4.0 (GraphPad Software, San Diego, CA - USA). As comparações entre dois

grupos experimentais foram realizadas com o teste t-Student. Comparações entre ~ 3 grupos

experimentais foram realizadas através da análise de variância (ANOVA) seguido da análise

por Bonferroni. As diferenças foram consideradas significativas quando p ::; 0.05. Todos os

experimentos foram realizados em dias diferentes, por pelo menos 3 vezes.
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4 - RESULTADOS

4.1 - Fagocitose via receptor Fcy

4.1.1 - Participação de leucotrienos endógenos e vias de sinalização envolvidas.

Para confirmar o papel dos leucotrienos endógenos na fagocitose via receptor Fcy e

avaliar que vias de sinalização estão envolvidas, foram utilizados inibidores da S-LO (AA 861),

para impedir a formação dos leucotrienos; antagonista do receptor BLT1 (CP 105,696) para

impedir a ação do LTB4 e um antagonista do CysLT1 (MK 571) para impedir a ação de LTD4 .

A inibição da síntese dos leucotrienos com AA 861, diminuiu significativamente a

fagocitose de hemácias opsonizadas (em torno de 70%). Da mesma forma, os antagonistas de

BLT1 e de CysLT1 também diminuíram significativamente a fagocitose (em torno de 40% e 30%

respectivamente) (Figura 1). Isto mostra que durante a fagocitose via FcyR, os leucotrienos

produzidos pelos macrófagos alveolares contribuem para a fagocitose. A inibição da síntese de

leucotrienos pelo composto AA 861, resultou em uma inibição mais efetiva da fagocitose que os

antagonistas de LTB4 e LTD4 utilizados sozinhos, demonstrando o sinergismo destes dois

leucotrienos.

Em seguida, estudamos as vias de sinalização ativadas na ingestão dos alvos

opsonizados com IgG. Quando a biossíntese de leucotrienos foi abolida por AA-861, a

fosforilação da PKC{X. e Õ, ERK1/2 e Akt foi inibida, sugerindo que leucotrienos produzidos

endogenamente desempenham um papel importante na ativação dessas vias de sinalização

durante o engajamento do receptor Fcy. O antagonista seletivo do receptor BLT1 (CP 105,696)

inibiu a fosforilação da PKCa, ERK1/2 e Akt, mas não afetou a ativação da PKCõ, enquanto o

antagonista específico do CysLT1 (MK 571) foi capaz de abolir a fosforilação da PKCõ, p38 e

Akt (Figura 2).
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Em conjunto, esses dados confirmam que o estímulo dos macrófagos alveolares via

FcyR leva a geração de LTB4 e cisteinilleucotrienos. Durante o processo, foram ativadas várias

quinases sendo que a ativação da PKCa, ERK1/2 e Akt foram dependentes do LTB4 e a PKCú,

p38 e Akt dependentes dos cisteinil leucotrienos.
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Figura 1: Importância dos leucotrienos end6genos na fagocitose via FcyR. Macrófagos alveolares

foram incubados com antagonista de BLT1 (CP 105,696), antagonista de CysLT1 (MK 571) e inibidor de

síntese de leucotrienos (AA 861). Após 20 minutos, hemácias opsonizadas foram adicionadas às células

em uma proporção de 30:1 (hemácias:macrófagos). O índice de fagocitose foi determinado como

descrito nos "Materiais e Métodos". Os resultàdos representam a média ± SEM de valores em

quintuplicata de um experimento representativo, de Llm total de cinco. * p<0,05 versus controle.
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Figura 2: Participação dos leucotrienos endógenos na ativação das vias de sinalização

intracelular durante a fagocitose via FerR. Macr6fagos alveolares foram tratados com inibidores de

síntese de leucotrienos e antagonistas de seus receptores como descrito em cada ensaio e em seguida

estimulados por hemácias opsonizadas em uma proporção de 30:1 (hemácias:macr6fagos). As células

foram colhidas por raspagem e sonicadas em tampão de lise gelado. As proteínas foram separadas em

gel de poliacrilamida e transferidas para membrana de nitrocelulose. As membranas foram então

sondadas com anticorpo primário e secundário apropriados. Experimento representativo de 3

experimentos independentes.
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4.1.2 - Efeito da adição de leucotrienos na fagocitose.

Para padronizar a melhor dose de leucotrieno capaz de aumentar a fagocitose de

hemácias opsonizadas via FcyR foram realizados ensaios de dose resposta. O LTB4 (Figura 3

A e 4) e o LTD4 (Figura 3 B e 4) foram adicionados aos macrófagos alveolares nas

concentrações de 1nM, 10nM, 100nM e 1j.t.M. Foi observado um aumento significativo da

fagocitose nas concentrações de 10 e 100nM para ambos os leucotrienos, confirmando os

achados já descritos na literatura (MANCUSO et aI, 1998; MANCUSO et aI, 2001). Como o pico

da resposta foi observado com 100nM de LTB4 e LTD4 • causando um aumento de

aproximadamente 450% na fagocitose. Essa dose foi utilizada nos experimentos subseqüentes.
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Figura 4: Ilustração do aumento da fagocitose de hemácias opsonizadas por macrófagos

alveolares estimulados por leucotrienos. Macrófagos alveolares tratados com LTB4 e LTD4 ambos na

concentração de 100nM por 10 minutos e posteriormente incubados com hemácias de carneiro

opsonizadas numa proporção de 30:1 (hemácias:macrófagos) aumento de 1000x. O índice de fagocitose

foi determinado como descrito nos "Materiais e Métodos".
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4.1.3 - Isoformas da PKC envolvidas na potencialização da fagocitose promovida

por leucotrienos.

Sabe-se que o tratamento de macrófagos alveolares com inibidores da atividade da PKC

bloqueia a capacidade tanto do LTB4 como do LTD4 em amplificar a fagocitose (MANCUSO et

aI, 2000). Entretanto, não está esclarecido qual a isoforma de PKC é responsável por este

fenômeno. Inicialmente, foi avaliada a importância das PKCa e 8, pois sabe-se que tanto os

leucotrienos como a ativação de receptores Fcy são capazes de ativar essas enzimas, que são

as mais abundantes em macrófagos alveolares (MONICK et aI, 1998, PETERS-GOLDEN et aI,

1991).

Para isso, os macrófagos alveolares foram pré-tratados com inibidores específicos para

PKCa (Ro-32-D432, 9nM) e PKC8 (Rottlerin, 6f.1M) antes da adição dos leucotrienos. A inibição

da PKCa aboliu e a da PKC8 inibiu parcialmente o aumento da fagocitose induzido pelo LTB4

(aproximadamente 350% e 150% de inibição, respectivamente). Por outro lado, o tratamento

com inibidor da PKC8 inibiu a potencialização da fagocitose pelo LTD4 (em torno de 350% de

inibição), mas não pelo LTB4 (Figura 5 A e B). Esses resultados mostram que o efeito

potencializador da fagocitose via FcyR induzido pelo LTB4 é mediado por PKCa >

PKC8, enquanto o efeito do LTD4 é devido apenas a PKC8.

Em seguida, avaliamos se a adição de leucotrienos afeta os sinais gerados pelos

receptores Fcy. Nossos resultados mostram que o pré-tratamento dos macrófagos alveolares

tanto com LTB4 como LTD4 aumentam a fosforilação tanto da PKCa como PKC8 durante o

período necessário para ingestão dos alvos opsonizados (Figura 6).

Apesar das duas PKC terem sido ativadas por ambos leucotrienos em 90 minutos,

resultados preliminares da cinética de ativação das vias acionadas por leucotrienos sobre as
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acionadas pela fagocitose via FcyR mostram diferentes tempos de ativação para essas vias.

Observou-se que o LT84 amplificou a ativação da PKCa 15 minutos após o estimulo com alvos

opsonizados por IgG. 00 mesmo modo, os efeitos do LT04 na PKC8 ocorreram nos períodos

iniciais, importantes na ingestão das partículas (5 minutos) (dados não mostrados).

Além disso, o fato das diferentes classes de leucotrienos ativarem distintas PKC sugere

que outras moléculas podem ser ativadas e/ou auxiliam no aumento da fagocitose induzidos

por LT84 ou LT04 "downstream".

Em relação aos efeitos dessas PKC na modulação da fagocitose basal, nossos

resultados mostraram que tanto a inibição farmacológica, como o tratamento dos macrófagos

alveolares com os anticorpos bloqueadores, não alteraram a fagocitose via FcyR (dados não

mostrados).
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Figura 6: Ativação da PKCa. e PKCô. Macrófagos alveolares foram estimulados por LTB4 e LTD4

(ambos 100nM) e incubados com hemácias opsonizadas com IgG na proporção de 30:1

(hemácias:macrófagos) por 90 minutos. As células foram colhidas por raspagem e sonicadas em tampão

de lise gelado. As proteínas foram separadas em gel de poliacrilamida e transferidas para membrana de

nitrocelulose. As membranas foram então marcadas com anticorpo primário e secundário apropriados.

Experimento representativo de 3 experimentos independentes.
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4.1.4 - Envolvimento das MAPK na potencialização da fagocitose promovida por

leucotrienos.

Após verificar as subclasses de PKC envolvidas no aumento da fagocitose mediado por

LTB4 e LT04 , decidiu-se observar quais MAPK estariam participando deste processo, pois tem

sido demonstrado que esta via é ativada pela ligação dos receptores Fcy e FCf; (ROSE et aI,

1997; TROTTA et aI, 1996).

A primeira abordagem foi estudar a participação da ERK 1/2 no aumento da fagocitose via

FcyR em macrófagos alveolares estimulados pelos leucotrienos. Os resultados mostram que a

inibição da ERK 1/2 impediu os efeitos do LTB4 , mas não do LT04 no aumento da fagocitose

(Figura 7 A). Por outro lado, o aumento da fagocitose desencadeado pelo LT04, mas não pelo

LTB4 foi dependente da p38, pois a inibição desta via pelo SB20190 levou a diminuição

significativa da fagocitose (Figura 7 B).

A seguir realizamos experimentos de Westem blotting, utilizando anticorpos que

reconhecem resíduos fosforilados da ERK 1/2 e p38. Nossos resultados mostram que a adição

tanto de LTB4 como LT04 aumentou a ativação da ERK 1/2 e p38 após 90 minutos (Figura 8).

Entretanto, na fagocitose via FcyR, o LTB4 agiu via ERK 1/2, enquanto o LT04 via p38.

Para avaliar o período de tempo em que ERK 1/2 e p38 são ativadas respectivamente por

LTB4 e LT04 durante a ingestão de hemácias opsonizadas, realizou-se um estudo de cinética

de ativação. Observou-se que a ERK 1/2 foi fosforilada 5 minutos após a adição do LTB4 e

FcyR. Por outro lado, a p38 foi fosforilada entre 2,5 e 5 minutos após a adição de LT04 aos

macrófagos alveolares fagocitando hemácias opsonizadas (dados não mostrados). Esses

resultados sugerem que essas moléculas são ativadas durante a formação do copo fagocítico e

conseqüente ingestão.
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Em relação aos efeitos dessas MAPK na modulação da fagocitose basal, nossos

resultados mostram que tanto a inibição farmacológica, como os tratamentos dos macrófagos

alveolares com os anticorpos bloqueadores não alteraram a fagocitose via FcyR (dados não

mostrados).
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Figura 8: Ativação da ERK 1/2 e p38. Macr6fagos alveolares foram estimulados por LTB4 e LTD4

(ambos 100nM) e incubados com hemácias opsonizadas com IgG na proporção de 30:1

(hemácias:macr6fagos) por 90 minutos. As células foram colhidas por raspagem e sonicadas em tampão

de Iise gelado. As proteínas foram separadas em gel de poliacrilamida e transferidas para membrana de

nitrocelulose. As membranas foram então marcadas com anticorpo primário e secundário apropriados.

Experimento representativo de 3 experimentos independentes.
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4.1.5 - Envolvimento da PI3K na potencialização da fagocitose promovida por

leucotrienos.

Sabe-se que na fagocitose mediada pelo receptor Fcy, a PI3K é essencial para

internalização de partículas de mais de 2 IJm (ARAKI et ai, 1996) e importante para a extensão

de pseudópodes, um evento necessário para fagocitose de partículas (COX et ai, 1999). Além

disso, foi demonstrado que a PI3K ativa a PKCú em células d-HL 60 e ativa o componente da

NADPH oxidase, p47phox (YAMAMORI et ai, 2004).

Desta forma, decidimos avaliar se a PI3K está envolvida no aumento da fagocitose de

macrófagos alveolares estimulados por leucotrienos. Verificou-se que após a inibição da PI3K

(LY290042 e Wortmannin), tanto o LTB4 (Figura 9 A) quanto o LTD4 (Figura 9 B) tiveram seus

efeitos praticamente abolidos, confirmando a importância desta molécula sinalizadora na

potencialização da fagocitose pelos leucotrienos. Além disso, vale ressaltar que a inibição da

PI3K inibiu a ingestão de alvos opsonizados por IgG em macrófagos alveolares não

estimulados. Desde modo, como ambos os leucotrienos não foram capazes de aumentar a

fagocitose na ausência da PI3K, nossos resultados sugerem que PI3K é essencial nos efeitos

dos leucotrienos. Além disso, nossos resultados sugerem que as vias de sinalizacão induzidas

por LTB4 e LTD4 convergem e tem a PI3K como elemento central.

Apesar da PI3K ter sido ativada por leucotrienos em 90 minutos, confirmando a existência

de sinergismo entre os receptores para leucotrienos e o receptor Fcy (Figura 10), decidiu-se

também avaliar a cinética de ativação da PI3K durante estímulação por leucotrienos de

macrófagos alveolares fagocitando hemácias opsonizadas. Dados preliminares mostraram que

esta via é ativada por LTB4 em 2,5 minutos e por LTD4 em 15 minutos após adição de

leucotrienos e hemácias opsonizadas (dados não mostrados). Os ensaios foram realizados

utilizando anticorpos anti-Akt, já que esta molécula é alvo da PI3K e caracteriza sua
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fosforilação. De modo geral, nossos resultados indicam que a PI3K é uma das primeiras vias

ativadas em macrófagos alveolares principalmente quando da estimulação simultânea dos

receptores Fcy e BLT1 .
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Figura 10: Ativação da PI3K. Macrófagos alveolares foram estimulados por LTB4 e LTD4 (ambos

100nM) e incubados com hemácias opsonizadas por IgG na proporção de 30:1 (hemácias:macrófagos)

por 90 minutos, As células foram colhidas por raspagem e sonicadas em tampão de lise gelado. As

proteínas foram separadas em gel de poliacrilamida e transferidas para membrana de nitrocelulose. As

membranas foram então marcadas com anticorpo primário e secundário apropriados. Experimento

representativo de 3 experimentos independentes.
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4.1.6 - Envolvimento da cPLA2 na potencialização da fagocitose promovida por

por leucotrienos.

Os efeitos dos leucotrienos na fagocitose poderiam ser devido ao aumento da atividade

da cPLAz e conseqüentemente liberação de AA. Além disso, foi demonstrado que o AA é um

importante segundo mensageiro envolvido na fagocitose via FcyR em monécitos humanos

(KARIMI, 1995; LENNARTZ, 1991). Por isso, resolveu-se avaliar o papel da cPLAz utilizando o

inibidor AACOCF3.

Foi observado que esta molécula não possui papel significativo na fagocitose via FcyR, já

que a sua inibição não alterou o aumento na fagocitose mediado pelos leucotrienos (Figura 11

A e B). Foi utilizado ainda, um outro inibidor da cPLAz, mais seletivo e mais potente que o

AACOCF3, a pirrolidina na concentração de 100nM, que também não alterou a influência dos

leucotrienos na fagocitose.
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4.2 - Fagocitose via receptor manose

4.2.1 - Produção de L184 durante fagocitose de C.albicans.

Uma vez demonstrado que os leucotrienos amplificam a sinalização dos macrófagos

alveolares que levam ao aumento na fagocitose via FcyR, avaliamos se os leucotrienos

também estariam envolvidos na ingestão de patógenos via outros receptores fagocíticos que

reconhecem padrões moleculares de patógenos. Um dos receptores envolvidos no

reconhecimento desses padrões é o receptor para manose. Para isso, infectamos os

macrófagos alveolares com o fungo C.albicans, que é reconhecido por uma série de

receptores, incluindo o receptor manose e determinamos se a infecção por este fungo induz a

liberação de L184 (o principal produto da S-LO produzido por macrófagos alveolares de ratos).

Os macrófagos alveolares foram incubados com C.albicans por diferentes períodos de

tempo (30,60, 90 e 120 minutos). Os resultados mostram que houve um aumento significativo

na produção do LT84 por macrófagos alveolares estimulados pela C.albicans. Esse aumento

ocorreu gradativamente de acordo com os tempos de incubação (Figura 12).

Interessantemente, a rápida produção de LT84 (30 minutos) sugere que esse mediador poderia

estar envolvido na ingestão de C.albicans.
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Ftgura 12: Produção do LTB. por macrófagos alveolares durante fagocitose de C.a/bicans.

Macrófagos alveolares foram incubados com C. albicans na proporção de uma levedura para cada

macrófago. O LTB. foi dosado como descrito nos "Materiais e Métodos". Os resultados representam a

média ± SEM de valores em quintuplicata de um experimento. * p<O,OS versus controle.
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4.2.2 - Participação de leucotrienos endógenos na fagocitose de C. albicans.

Com o objetivo de avaliar a importância dos leucotrienos endógenos na fagocitose de

C.albicans, os macrófagos alveolares foram tratados com o inibidor da 5-LO (AA-861 - 10J.LM);

inibidor da FLAP (MK886 - 1J.LM); antagonista do BLT1 (CP 105,696 - 10~lM) e antagonista do

CysLT1 (MK 571 - 10J.LM).

A inibição da síntese dos leucotrienos e a inibição da FLAP, resultou em uma

diminuição significativa na fagocitose de C.albicans. O tratamento dos macrófagos alveolares

com os antagonistas de BLT1 e CysLT1 diminuiu a fagocitose em 50% e 60%, respectivamente.

Este resultado demonstra que tanto o LTB4 como os cisteinilleucotrienos produzidos durante a

infecção por C.albícans são importantes componentes envolvidos na ingestão deste fungo

(Figura 13).

58i98



100

90

70

Q) -fIl Q)
0-.... 0 60.- ...u .... I I I *O c
CIO
eu u
LLO 50-. I I I *Q)Q)
'C ...
Q).Q
U O 40._ fIl

-g~.--
30

20

10

O
controle CP 105.696 (10 J.lM) MK 571 (10 J.lM) AA 861 (10J.lM) MK886 (1 J.lM)

Figura 13: Importãncia dos leucotrienos end6genos na fagocitose de C.alb/cans. Macrófagos

alveolares foram incubados com antagonista de BLT1 (CP 105,696), antagonista de CysLT1 (MK 571),

inibidor de síntese de 5-LO (AA 861) e inibidor da FLAP (MK886). Após 20 minutos; as leveduras foram

adicionadas às células em uma proporção de 30:1 (C.albicans:macrófagos). O lndice de fagocitose foi

determinado como descrito nos "Materiais e Métodos". Os resultados representam a média ± SEM de

valores em triplicata de um experimento representativo, de um total de três. * p<0,05 versus controle.
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4.2.3 - Efeito da adição de leucotrienos na fagocitose de C.albicans.

Uma vez demonstrado que os leucotrienos produzidos durante a infecção por

C.albicans são essenciais na fagocitose deste fungo, decidimos avaliar se os leucotrienos

adicionados exogenamente também aumentam a fagocitose. Inicialmente, realizamos

experimentos de dose resposta com macrófagos alveolares estimulados com LTB4 ou LTD4 nas

concentrações de 1nM, 10nM, 100nM e 1~LM por 10 minutos seguido da adição de C.albicans

na proporção de 30:1 (C.albicans:macrófago alveolar) e mantidos por 90 minutos para a

fagocitose. Essa proporção de infecção e o tempo de ingestão foram padronizados em

experimentos preliminares (dados não mostrados). Na curva de dose resposta aos

leucotrienos, observou-se que a melhor concentração tanto do LTB4 como do LTD4 capazes de

aumentar em 350% a fagocitose foi de 100nM (Figura 14 A, B e 15). As concentrações de 1nM

e de 10nM também aumentaram a fagocitose, entretanto o aumento máximo ocorreu com a

concentração de 100nM. Sendo assim, padronizou-se para os ensaios subseqüentes a

concentração de 100nM para ambos leucotrienos.
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Figura 15: Ilustração do aumento da fagocitose de C.alblcans em macr6fagos alveolares

estimulados com leucotrlenos. Macr6fagos alveolares foram tratados com LTB4 e LTD4 na

concentraçêo de 100nM e incubados por 10 minutos antes da adiçêo da suspensao de C. albicans na

proporção de 30:1 (C.albicans:macrófagos). Aumento de 1000x. O índice de fagocitose foi determinado

como descrito nos "Materiais e Métodos".
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4.2.4 - Leucotrienos potencializam a fagocitose de C.albicans via receptores

manose.

Com o objetivo de verificar por qual receptor os macrófagos alveolares ingerem a

C.albicans, prétratamos as células com diferentes doses de manana para bloquear a ação do

receptor manose antes da adição das leveduras. Concentrações crescentes do açúcar manose

foram adicionadas a fim de determinar qual a dose capaz de bloquear este receptor. Os

resultados mostram que as concentrações de 10, 100 e 1OOOJ.Lg/mL foram capazes de bloquear

o receptor manose da mesma maneira causando uma diminuição de aproximadamente 50% na

fagocitose deste fungo (Figura 16 A). Assim, nossos dados mostram que apesar do receptor

manose ser importante para a ingestão da C.albicans, como esperado, outros receptores

também estão envolvidos na fagocitose deste fungo.

Para demonstrar qual (is) receptores estariam envolvidos nos efeitos dos leucotrienos

na fagocitose de C.albicans, os macrófagos alveolares foram prétratados com dose de

manana, seguido da adição de 100nM de LTB4 ou LTD4 . Nossos resultados mostram que o

principal receptor envolvido nos efeitos amplificadores dos leucotrienos na ingestão da

C.albicans é o receptor manose, já que o bloqueio deste receptor com manana resultou em

uma diminuição de aproximadamente 75% de fagocitose pelos macrófagos alveolares

estimulados pelo LTB4 e em 60% a menos de fagocitose nas células estimuladas por LTD4 com

o receptor manose bloqueado (Figura 16 B).
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4.2.5 - Perfil de ativação de moléculas sinalizadoras durante a fagocitose de

C.albicans.

Nossa próxima abordagem foi investigar as vias de sinalização ativadas durante a

ingestão da C.albicans. Para isso, os macrófagos alveolares foram estimulados por C.albicans

durante 5 e 30 minutos e a ativação (fosforilação) das PKC a, õ e Akt foi determinada.

Nossos resultados mostram que a PKCõ é fosforilada nos períodos iniciais da ingestão

da C.albicans (5 minutos) e esse feito diminui após 30 minutos. Por outro lado, a PKCa não foi

fosforilada durante a fagocitose de C.albicans, em nenhum período estudado. Em relação à

ativação da Akt, nossos resultados mostram que essa quinase é ativada após 5 minutos da

infecção e esse efeito aumenta após 30 minutos. Esses resultados sugerem que a PKCõ pode

estar envolvida nos efeitos iniciais da ingestão da C.albicans, enquanto PI3K estaria envolvida

tanto nos eventos iniciais como nos efeitos mais tardios da fagocitose. As vias da ERK1/2 e da

p38 não foram fosforiladas pela ativação do receptor manose em nenhum período estudado

(dados não mostrados).

De modo geral, estes resultados confirmam os achados relacionados à importância das

PKC envolvidas nos efeitos dos leucotrienos na fagocitose via receptor manose.
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Figura 17: Perfil de ativação das moléculas slnallzadoras durante a fagocitose de C.alblcans.

Macr6fagos alveolares foram estimulados por C.albicans na proporção de 1 levedura para cada

macr6fago por 5 e 30 minutos. As células foram colhidas por raspagem e sonicadas em tampêo de lise

gelado. As protelnas foram separadas em gel de poliacrilamida e transferidas para membrana de

nitrocelulose. As membranas foram entêo marcadas com anticorpo primário e secundário apropriados.

Experimento representativo de 2 experimentos independentes.
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4.2.6 - Envolvimento das PKC na potencialização da fagocitose promovida por

leucotrienos.

Com relação ao estudo das vias de sinalização envolvidas na fagocitose, sabe-se que

enquanto a fagocitose mediada pelo receptor Fcy ocorre de modo dependente de syk

(CANETTI et aI, 2003), para a fagocitose via receptor manose, a ativação de syk não é

necessária (UNDERHILL et aI, 2005). Foi demonstrado em macrófagos peritoneais de ratos

que a fosforilação da PKC é essencial para a fagocitose de partículas de zymosan e que a

ativação da PKCa. é necessária para a formação e maturação do fagossomo (ALLEN, 1995).

Uma vez demonstrado que tanto os leucotrienos endógenos, como os exógenos

aumentam a fagocitose de C.albicans, via receptor manose, decidimos avaliar quais são as

vias de sinalização envolvidas nesse processo. As vias de sinalização envolvidas na ingestão

de C.albicans não são bem conhecidas. Assim, estudamos a importância de moléculas

sinalizadoras que estão envolvidas na fagocitose via FcyR, tais como, PKCa., PKCõ, ERK 1/2,

p38 e P13K.

Inicialmente avaliamos a importância das PKCa. e õ no aumento da fagocitose de

C.albicans pelos leucotrienos. Os macrófagos alveolares foram tratados com o inibidor de

PKCa. (Ro-32-0432 - 9nM) ou inibidor de PKCõ (Rottlerin - 6J.I.M), seguido da adição dos LTB4

ou LTD4 . Nossos resultados mostram que a inibição da PKCõ aboliu os efeitos tanto do LTB4

como do LTD4 de maneira similar (inibição de aproximadamente 300% e 250%,

respectivamente). Entretanto, a inibição da PKCa. não afetou os efeitos dos LTB4 (Figura 18 A)

e LTD4 (Figura 18 B) demonstrando que esta via não parece ser importante para fagocitose via

receptor manose. Desta forma, estes resultados indicam que leucotrienos são capazes de

ativar essas vias de maneira diferente da observada na fagocitose via receptor FcyR.
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4.2.7 - Envolvimento da Pl3K na potencialização da fagocitose promovida por

leucotrienos.

A ativação da PI3K é necessária para 05 eventos iniciais da polimerização da actina,

extensão dos pseudópodes, formação do copo fagocítico e também do fagossomo (ARAKI et

aI, 1996; COX et aI, 1999; MARSHALL et aI, 2001). Sabe-se que PI3K é uma quinase essencial

para desencadear a fagocitose por meio de diversos receptores (GARCIA-GARCIA et aI,

2002b), dentre eles para a fagocitose via FcyR em polimorfonucleares (KANAKARAJ et aI,

1994).

Sendo assim, decidimos avaliar se a PI3K estaria envolvida nos efeitos dos leucotrienos

na fagocitose via receptor manose. Os macrófagos alveolares foram tratados com os inibidores

de PI3K (Wortmannin - 10nM e LY290042 - 10J..LM) seguido da adição dos leucotrienos.

Nossos resultados mostram que a inibição da PI3K levou a diminuição de aproximadamente

350% na fagocitose tanto mediada por LTB4 (Figura 19 A), como por LTD4 (Figura 19 B),

mostrando que a via da PI3K é essencial para o aumento da fagocitose via receptor manose

em macrófagos alveolares estimulados por ambos leucotrienos.
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4.2.8 - Envolvimento das MAPK na potencialização da fagocitose promovida por

leucotrienos.

Dando continuidade ao estudo das vias de sinalização que poderiam estar envolvidas

no aumento da fagocitose via receptor manose em macrófagos alveolares estimulados por

leucotrienos, decidiu-se investigar a participação das MAPK (ERK 1/2 e p38). Para isto, os

macrófagos alveolares foram tratados com inibidores específicos para estas duas vias, antes

da adição de LTB4 e LTD4 .

Os resultados mostraram que mesmo com a inibição destas vias, ambos leucotrienos

foram capazes de aumentar a fagocitose de C.albicans via receptor manose. Isto demonstra

que tanto LTB4 quanto LTD4 não utilizam a via da ERK1/2 nem a da p38 para promover o

aumento da fagocitose via este receptor (Figura 20 A e B).
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5 - DISCUSSÃO

Neste trabalho, ampliamos os estudos sobre mecanismos moleculares pelos quais os

leucotrienos aumentam a fagocitose via FcyR e mostramos que o efeito potencializador dos

leucotrienos não é restrito a um único receptor, já que a fagocitose via receptor manose

também foi amplificada pelos leucotrienos. Essa tese mostra também algumas vias de

sinalização relacionadas com este efeito dos leucotrienos: PKC clássica (PKCa.) e nova

(PKC8), MAPK (p38 e ERK 1/2) e PI3K. Em relação ao receptor manose, mostramos que a

fagocitose de C.albicans ativa PKC8 e Akt e que os leucotrienos amplificam esses sinais e

assim aumentam a ingestão deste fungo.

Nossos resultados mostraram que os leucotrienos endógenos contribuíram de maneira

significativa para o aumento da fagocitose via FcyR, visto que a inibição da síntese destes

mediadores ou de sua ação através do bloqueio de seus receptores nos macrófagos alveolares

diminuiu o índice de fagocitose. Foi visto ainda que, o antagonista do BLT1 inibiu a fosforilação

de PKCa., ERK1/2 e PI3K, enquanto o antagonista do CysLT1 inibiu a fosforilação de PKC8,

p38 e PI3K durante a ingestão de alvos opsonizados por IgG. Os LTB4 e LTD4 exógenos

também foram capazes de aumentar a fagocitose via FcyR agindo por diferentes vias de

sinalização intracelular. Enquanto o LTB4 atuou predominantemente via ERK1/2 e PKCa. e com

menor intensidade via PKC8, o LTD4 aumentou a fagocitose exclusivamente via p38 e PKC8.

.Ambos leucotrienos aumentaram a fagocitose de alvos opsonizados por IgG via PI3K. Nossos

resultados mostram que apesar dos leucotrienos ativarem todas essas vias de sinalização

durante a ingestão de alvos opsonizados por IgG, as quinases envolvidas são seletivamente

diferentes para o LTB4 e o LTD4 •
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Com relação à ativação do receptor manose, verificou-se que macrófagos alveolares

produzem LTB4 quando estimulados por C.albicans e que os leucotrienos produzidos

endogenamente participam de maneira significativa no aumento da fagocitose deste fungo. Da

mesma forma que para o receptor Fcy, LTB4 e LTD4 adicionados aos macrófagos alveolares

foram capazes de aumentar a fagocitose desse fungo. Interessantemente, demonstramos

também que o principal receptor envolvido nos efeitos amplificadores dos leucotrienos na

ingestão da C.albicans é o receptor manose. Verificamos que o antagonista deste receptor, a

manana, não só inibe a fagocitose de C.albicans, mas também bloqueia os efeitos do LTB4 e

LTD4 . O fato da manana inibir em aproximadamente 50% a ingestão de C.albicans, sugere que

outros receptores também estariam envolvidos na fagocitose deste fungo. Entretanto, nossos

resultados mostram que os efeitos dos leucotrienos foram completamente inibidos na presença

de manana, sugerindo que os efeitos dos leucotrienos são exclusivamente dependentes da

ativação deste receptor.

Em relação às vias de sinalização utilizadas durante a fagocitose via receptor manose,

parecem ser diferentes daquelas ativadas pelo receptor Fcy. A potencialização da fagocitose de

C.albicans promovida tanto pelo LTB4 quanto pelo LTD4 foi dependente da PKCõ e PI3K,

enquanto PKCa., ERK1/2 e p38 não são necessárias para este efeito dos leucotrienos.

Houve interesse em estudar a C.albicans, pois em casos de debilidade do sistema

imunológico, este fungo pode infectar mucosas, incluindo os pulmões, resultando na morte de

pacientes (LACAZ et ai, 2002). Apesar de terapias apropriadas, a mortalidade causada pela

disseminação sistêmica de C.albicans em indivíduos imunocomprometidos é de

aproximadamente 30% (WENZEL, 1991). Em indivíduos imunocompetentes, é um fungo que

faz parte da microbiota. A resistência do hospedeiro contra a infecção pela C.albicans é

mediada predominantemente por neutrófilos e macrófagos (GREENFIELD, 1992). Macrófagos
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de ratos e de humanos podem se ligar e internalizar este fungo principalmente via receptor

manose (KITZ et aI, 1992; MARODI et aI, 1991). Tem sido demonstrado que através do

reconhecimento via receptor manose, células dendríticas de ratos são capazes de fagocitar e

matar leveduras da C.albicans (D'OSTIANI et aI, 2000).

Foi demonstrado que ambos, LTB4 (via BLT1) e cisteinil leucotrienos (via CysLT1)

aumentaram a fagocitose de alvos opsonizados tanto por complemento C3 (neutrófilos)

(MANCUSO, 2001) como por IgG (neutrófilos e macrófagos) (MANCUSO et aI, 1998;

MANCUSO et aI, 2001). Entretanto, pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares

envolvidos nestes processos. Estudos prévios estabeleceram que tanto a depleção da PKC

pelo tratamento prolongado com PMA, quanto a inibição destas moléculas aboliram o efeito de

ambos leucotrienos (LTB4 e LTC4) na fagocitose via FeyR. Entretanto, CANETTI e

colaboradores (2003), mostraram que a amplificação do efeito de LTB4 , mas não de cisteinil

leucotrienos, foi dependente de uma proteína tirosina quinase, denominada syk.

Na mesma linha, PERES e colaboradores (2007), demonstraram que os efeitos dos

leucotrienos nas funções efetores dos macrófagos alveolares, tais como fagocitose e atividade

microbicida são dependentes de diferentes proteínas G acopladas ao BLT1 e CysLT1. Foi

mostrado que o BLT1 está acoplado tanto à proteína Gi como Gq, enquanto que o CysLT1 está

acoplado apenas à Gq. Devido às diferenças nos padrões de ligação da proteína G, ativação

da syk e dependência das PKC nos efeitos das duas classes de leucotrienos, tivemos interesse

em estudar as vias de sinalização intracelular envolvidas no efeito dos leucotrienos B4 e 0 4

durante a fagocitose via Fey e manose. Devido a grande variedade de sinais induzidos pelas

diferentes proteínas G, e como o BLT1 está acoplado à proteína Gi e Gq, nossa hipótese é que

o BLT1 poderia estar ativando um programa mais complexo e diverso do que a ligação do

CysLT1•
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Os leucotrienos são produzidos durante a infecção por vários patógenos, incluindo

bactérias, vírus, protozoários e fungos (PETERS-GOLDEN, 2005) e a importância deste

mediador na defesa do hospedeiro foi demonstrada primeiramente em macrófagos peritoneais

onde LTB4 e LTC4 exógenos aumentaram a fagocitose e a eliminação de Tripanosoma cruzi

(WIRTH, 1985a; WIRTH, 1985b). Além disso, esses dois leucotrienos foram capazes não só de

potencializar a fagocitose de K.pneumoniae opsonizadas, em macrófagos alveolares

(MANCUSO et aI. 1998) e neutrófilos (BAILlE et aI. 1996), como também de aumentar a

atividade microbicida em diferentes tipos de microrganismos tais como Trypanosoma cruzi

(WIRTH, 1985 a; WIRTH, 1985 b; TALVANI et aI, 2002), Toxoplasma gondii (YONG et aI,

1994), Leishmania amazonensis (SEREZANI et aI, 2006), Pseudomonas aeruginosa e

Salmonella typhimurium (apenas o LTB4) (DEMITSU et aI, 1989 b). A administração exógena

do LTB4 , o produto mais abundante da 5-LO nos neutrófilos, aumentou a atividade microbicida

de neutrófilos para Mycobacterium bovis (COFFEY et aI, 2004) e Schistosoma mansoni

(MOQBEL et aI, 1983). Nossos resultados sugerem que o efeito protetor dos leucotrienos nas

infecções esteja relacionado ao aumento da fagocitose promovido por estes mediadores. Nós

mostramos que este efeito potencializador ocorre tanto na fagocitose via receptor Fcy como via

receptor manose.

De modo geral, nossos resultados sugerem que os leucotrienos são potentes

moduladores da imunidade natural, aumentando as funções efetoras de fagócitos contribuindo

desse modo para o controle de infecções.

Ampliando os estudos sobre as vias de sinalização utilizadas pelos leucotrienos no

aumento da fagocitose de alvos opsonizados, nossa primeira abordagem foi demonstrar o

papel específico da PKC clássica (PKCa) e nova (PKC8). Dentre as isoformas de PKC

estudadas, decidimos focar na PKCa e 8, pois (i) tais isoformas são mais abundantes em
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macrófagos alveolares; (H) mais facilmente ativadas do que em outras populações de

macrófagos (PETERS-GOLDEN et ai., 1991), (iH) ambas isoformas translocam para o copo

fagocítico e fagossomo durante a ingestão por alvos opsonizados por IgG ou zymosan; (iv)

macrófagos deficientes de PKCa são incapazes de fagocitar alvos opsonizados por IgG; (v)

além disso, são ativadas por ambos leucotrienos (LTB4 e cisteinil leucotrienos) em diferentes

tipos celulares (PETERS-GOLDEN et ai., 2005). Nossos resultados demonstraram claramente

que o aumento da fagocitose via FcyR pelo LTB4 foi dependente principalmente da PKCa,

enquanto o LTD4 agiu exclusivamente via PKCõ. Por outro lado, na fagocitose de C.albícans

observamos que ambos leucotrienos utilizaram a PKCõ para aumentar a fagocitose deste

fungo. De maneira diferente ao observado para o receptor Fcy, LTB4 e LTD4 não utilizaram a

PKCa para aumentar a fagocitose via receptor manose.

Nosso grupo demonstrou previamente que o efeito do LTB4 na ativação da NADPH

oxidase e subseqüente atividade microbicida foi dependente da PKCõ mas não da PKCa

(SEREZANI et ai, 2005). Entretanto, as vias de sinalização responsáveis pelos efeitos do LTD4

na atividade microbicida não são conhecidas. Os diferentes papéis da PKCa e da PKCõ na

fagocitose e na atividade microbicida, respectivamente, podem ser explicados pelos diferentes

programas intracelulares utilizados nas funções efetoras dos macrófagos alveolares

estimulados pelos leucotrienos. Enquanto LTB4 e cisteinil leucotrienos são igualmente potentes

em aumentar a fagocitose de alvos opsonizados por IgG por macrófagos alveolares

(MANCUSO et ai, 1998), a capacidade em aumentar a fosforilação de motivos ITAM 

associados a tirosina quinase syk é limitada ao LTB4 (CANETTI et ai, 2003). Além disso, BLT1

está ligado tanto a proteína Gai quanto a Gaq, enquanto CysLT1 está ligado apenas a Gaq

(PERES et ai, 2007). Outro motivo para essas diferenças é que o LTB4 é 100 vezes mais
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potente que os cisteinil leucotrienos em aumentar a atividade microbicida e ativação de NADPH

oxidase em macrófagos alveolares (SEREZANI et ai, 2005).

Foi demonstrado em macrófagos peritoneais de ratos que a fosforilação da PKC é

essencial para a fagocitose de partículas de zymosan e que a ativação da PKCa é necessária

para a formação e maturação do fagossomo (ALLEN, 1995). Nossos resultados mostram que

para a fagocitose de C.albicans por macrófagos alveolares estimulados por ambos leucotrienos

é necessária a ativação da PKCõ. Desta forma podemos sugerir que a fosforilação da PKCõ é

necessária nos eventos iniciais do processo de fagocitose de fungos, enquanto a PKCa

participa da formação e maturação do fagossomo, o que irá promover a eliminação do

microrganismo fagocitado.

Uma das possíveis explicações para as diferentes vias de sinalização acionadas pelo

LTB4 e LTD4 tanto na potencialização da fagocitose como da atividade microbicida pode ser a

localização dos receptores BLT1 e CysLT1 nos microdomínios da membrana plasmática

denominados Iipid rafts. São pequenos domínios formados por colesterol e esfingolipideos que

podem agir como plataformas de sinalização onde existe uma concentração de receptores,

proteínas G, quinases, GTPases entre outras e assim compartimentalizar uma variedade de

processos celulares (PIKE, 2006; SIMONS, 2000; BARNETT-NORRIS, 2005).

A importância desses Iipid rafts na fagocitose de alvos opsonizados por IgG ainda não

está claro (NAROENI, 2002). De acordo com SEREZANI e colaboradores (submetido), tanto os

receptores BLT1 como CysLT1 e FcyRI translocam para os Iipid rafts durante a fagocitose de

alvos opsonizados por IgG, e esse microdomínio é necessário para a interação física entre

BLT1 e FcyRI. Além disso, a ativação das PKCa e õ em macrófagos alveolares estimulados por

LTB4 ocorre nos Iipid rafts, enquanto a ativação destas moléculas pelo LTD4 ocorre fora dos
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Iipid rafts. Isso poderia explicar as diferentes vias de sinalização acionadas durante o aumento

da fagocitose via FcyR nos macrófagos alveolares estimulados por LT84 e LT04 .

Por outro lado SEREZANI e colaboradores (submetido) demonstraram que essa

distribuição dos receptores para leucotrienos nos microdomínios Iipid rafts não foi observada

durante a ligação do receptor manose à C.albicans, o que pode explicar o fato de ambos

leucotrienos utilizarem a mesma via de sinalização, PKC8, para aumentar a fagocitose deste

fungo via receptor manose. Embora pouco se saiba sobre os Iipid rafts nos macrófagos

alveolares ou a localização dos receptores para leucotrienos nesses Iipid rafts, SITRIN e

colaboradores (2006) reportaram que em neutrófilos humanos, o BLT1 é constitutivamente

localizado nos lipid rafts e tal localização é importante para induzir a fosforilação de ERK1/2 e a

liberação de cálcio.

o envolvimento da ERK1/2 na sinalização via FcyR tem sido estudado em neutrófilos e

monócitos humanos (GARCIA, 2002). Entretanto, a importância dessas vias de sinalização na

ingestão de alvos opsonizados por IgG por macrófagos alveolares não são conhecidos. A

ativação da ERK1/2 e da p38 durante a fagocitose de alvos opsonizados por IgG foi mostrada

por vários autores em macrófagos (SUCHARO, 1997; MANSFIELO et aI, 2000; KARIMI, 1998).

Entretanto, em macrófagos alveolares não está bem esclarecido o perfil de ativação destas

moléculas. Foi demonstrado por McLEISH e colaboradores (1998) que a ERK1/2 e a p38 são

ativadas durante a fagocitose de S.aureus opsonizados por IgG, e que a ativação destas vias

ocorre em tempos distintos. (KNALL et aI, 1996; KRUMP et aI, 1997; RANE et aI, 1997).

Com relação às vias das MAPK, nossos resultados mostraram que LTB4 aumenta a

fagocitose via FcyR utilizando ERK1/2, enquanto o LT04 utiliza a via de p38 para desempenhar

esta função. Por outro lado, no aumento da fagocitose de C.albicans via receptor manose, nem

ERK1/2 nem p38 foram utilizadas. Sabe-se da importância destas moléculas para a fagocitose,
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entretanto, esta foi a primeira vez que a ativação destas moléculas foi estudada em macrófagos

alveolares estimulados por leucotrienos.

Para que ocorra fagocitose são necessários diversos processos de ativação celular,

dentre eles a polimerização da actina que leva à extensão da membrana plasmática

denominada pseudópode. A extensão do pseudópode sobre a partícula forma o fagossomo

(Marshall et aI, 2001). O processo de formação do copo fagocítico requer a ativação de tirosina

quinases e a participação de membros da família Rho GTPases (COX et aI, 1999; ARAKI et aI,

1996). Todos esses eventos iniciais da fagocitose são dependentes da P13K. Para que ocorra a

fagocitose via FcyR ou mediada por receptor para complemento 3 é necessária a ativação da

PI3K (COX, 2001). Também possui um papel muito importante na fagocitose via receptor para

manose. Foi demonstrado que a proteína surfactante pulmonar, o principal componente do

surfactante pulmonar, possui a capacidade de se ligar a macrófagos e que através da ativação

da PI3K, aumenta a expressão de receptores para manose na superfície destas células

(BEHARKA, et aI, 2005).

Nossos resultados mostraram que a inibição da PI3K, utilizando dois diferentes inibidores.

diminuiu de maneira significativa a ação potencializadora de ambos leucotrienos (LTB4 e LTD4)

tanto na fagocitose via FcyR como na fagocitose de C.albicans via receptor manose..

Com relação à cinética de ativação das vias, nossos resultados preliminares mostraram

que a adição simultânea de alvos opsonizados e LTB4 ativou a ERK1/2 em torno de 2,5 minutos

e a PKCcx. em torno de 15 minutos. Quando foi utilizado o LTD4 , a p38 foi ativada entre 2,5 e 5

minutos, antes da ativação da PKCõ que ocorreu somente após 15 minutos. A adição

simultânea de leucotrienos, tanto LTB4 quanto LTD4 e alvos opsonizados, ativou a PI3K (Akt)

fiOS períodos iniciais de estimulação celular, isso ocorreu em torno de 2,5 minutos (dados não

mostrados - resultados preliminares).
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Desta forma, podemos sugerir que BLT1 e CysLT1 ativam diferentes vias de sinalização,

sendo a PI3K o ponto de convergência. Em seguida ocorre ativação de diferentes vias efetoras

tais como PKCa e ERK 1/2 no caso do BLT1 e PKCõ e p38 para CysLT1. O fato do BLT1 estar

ligado a Gi e Gq, ambos resultam na diminuição do AMPc e formação do DAG/IP3/Ca++,

respectivamente, enquanto CysLT1 está ligado apenas a Gq, pode ajudar a explicar como

receptores recrutam diferentes quinases para o aumento da fagocitose via FcyR. Outra possível

explicação é a localização diferencial de tais receptores nos microdomínios da membrana

plasmática, levando a diferentes interações entre receptores para leucotrienos e componentes

da sinalização via FcyR na membrana plasmática.

De acordo com o McLEISH e colaboradores (1998), demonstrou-se que PI3K e tirosina

quinases, mas não PKC, desempenham um importante papel na ativação da ERK 1/2. Por

outro lado, PKC e tirosina quinases, mas não PI3K contribuem para ativação da p38 durante a

fagocitose. Foi observado em fagócitos de mamíferos que fosfolipases, PKC e PI3K, levam a

ativação da MAPK (BOKOCH et ai, 1995; UNDERHILL et ai, 1995). De acordo com nossos

resultados, podemos sugerir um modelo de ativação das vias de sinalização em macrófagos

alveolares ativados por leucotrienos. Com relação ao aumento da fagocitose via FcyR por

macrófagos alveolares ativados por LTB4 , parece que a primeira via a ser fosforilada é a PI3K,

que irá ativar ERK1/2 e em seguida a PKCa. A ligação do LTD4 com seu receptor CysLT1

parece que também ativa inicialmente a PI3K, entretanto as vias seguintes a serem ativadas

são p38 e PKCõ. A ativação desta cascata de sinalização intracelular irá culminar com o

aumento da fagocitose de alvos opsonizados por IgG mediado por leucotrienos. De maneira

diferente, para o aumento da fagocitose via receptor manose, as mesmas vias são utilizadas

tanto por LTB4 quanto por LTD4 , que são a PI3K e a PKCõ.
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Até pouco tempo acreditava-se que os leucotrienos participavam da resposta imune

inata apenas por aumentar a permeabilidade vascular e a migração de células para o tecido

inflamado. Hoje, após diversos estudos nesta linha, sabe-se que estas moléculas possuem

funções importantes na defesa contra infecções, pois tem a capacidade de promover não só o

aumento da fagocitose como também da atividade microbicida. A importância em desvendar as

vias de sinalização envolvidas na fagocitose tanto de alvos opsonizados por IgG como na

fagocitose de C.albicans em macrófagos alveolares estimulados ou não com leucotrienos,

poderá auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o controle de

infecções pulmonares causadas por bactérias e fungos.
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6-CONCLUSÕES

Os leucotrienos B4 e 0 4 endógenos e exógenos amplificam os sinais necessários para a

fagocitose via receptor Fcy e manose em macrófagos alveolares. Para isso LTB4 e LT04

utilizam diferentes vias de sinalização intracelular na fagocitose de hemácias opsonizadas por

IgG, enquanto na fagocitose de C.albicans, as mesmas vias são utilizadas por esses

leucotrienos. Assim, nossos resultados mostram que os leucotrienos são potentes

imunoestimuladores das funções efetoras de macrófagos estimulados por uma série de alvos,

tais como IgG ou por componentes microbianos, como a manana na parede de C.albicans.

Além disso, observamos que a ativação de PKC8 e PI3K parece ser um denominador comum

na fagocitose por esses dois receptores.

Conclusões específicas:

- LTB4 e LT04 endógenos e exógenos aumentam a fagocitose via FcyR e para isso

utilizam diferentes vias de sinalização intracelular. Enquanto LTB4 age via ERK 1/2 e PKCa

para aumentar a fagocitose, LT04 utiliza a via da p38 e PKC8. PI3K é uma molécula de

sinalização intracelular importante para a ação de ambos leucotrienos.

- A C.albicans é fagocitada principalmente via receptor manose por macrófagos

alveolares estimulados ou não por leucotrienos.

- LTB4 e LT04 endógenos e exógenos aumentam a fagocitose de C. albicans via receptor

manose utilizando para isso as mesmas vias de sinalização intracelular: PKC8 e PI3K. As vias

da PKCa e MAPK parecem não ser importantes para a ação dos leucotrienos no aumento da

fagocitose via receptor manose.
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Segue abaixo, esquema ilustrativo da ativação das vias de sinalização utilizadas pelos

leucotrienos, que levam ao aumento da fagocitose via FcyR e via receptor manose.

Fagocitose via receptor Fcy:
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