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RESUMO 

  O fator ativador de plaquetas (PAF) é produzido por macrófagos durante a 

inflamação e infecções. O papel do PAF na leishmaniose, doença causada pelo 

protozoário Leishmania spp ainda não está completamente elucidado. Neste trabalho foi 

avaliado se o PAF é capaz de modular a infecção de macrófagos humanos com L. (V.) 

braziliensis. Macrófagos foram derivados de monócitos e incubados com formas 

promastigotas, sendo a infecção avaliada sob microscopia de luz (Índice de infecção = 

% macrófagos infectados x número médio de parasitos por macrófagos), após 4 h ou   

48 h de incubação. O ensaio do NBT foi utilizado para avaliar a produção de ânion 

superóxido. O tratamento com o PAF 10-10 M, 3 h antes da adição dos parasitos, 

aumentou  o índice de infecção após 4 h de incubação (Meio vs PAF: 212 vs 324,          

p < 0,05), enquanto diminuiu este índice após 48 h de incubação, quando o PAF foi 

adicionado junto com os parasitos (554 vs 181, p < 0,05). O efeito do PAF parece ser 

nos macrófagos e não nos parasitos, uma vez que o tratamento dos parasitos antes da 

incubação com as células diminuiu significantemente a infecção após 4 h (p < 0,05). Foi 

observado que o tratamento dos macrófagos com rIFNγ, PAF e LPS simultaneamente, 

apesar de causar uma redução mais acentuada nos índices de infecção, não mostrou 

diferença estatisticamente significativa em relação ao tratamento com o PAF sozinho. O 

tratamento dos macrófagos com um antagonista de PAF, o PCA 4248, 30 min antes da 

incubação com os parasitos causou um aumento significante do índice de infecção, de 

maneira dependente da concentração (p < 0,05), após 48 h. O efeito do PCA 4248 foi 

observado somente quando este estava presente durante as primeiras 4 h de incubação. 

A inibição da produção de reativos intermediários do oxigênio (ROI) e óxido nítrico 

(NO), com apocinina e aminoguanidina, respectivamente, aumentou a infecção (Meio vs 

Apocinina 10-3 M: 200 vs 501; vs Aminoguanidina 10-3 M: 389, p < 0,05). Em paralelo, 

a quantificação da produção de ânion superóxido, demonstrou que L. (V.) braziliensis 

induz a produção de ROI e que esta produção pode ser aumentada pelo PAF exógeno ou 

endógeno. Em conclusão, o PAF modula a fagocitose e aumenta a atividade 

microbicida, dependendo da concentração, contribuindo para o controle da infecção de 

macrófagos humanos com L. (V.) braziliensis. A infecção de macrófagos humanos com 

L. (V.) braziliensis induz a produção de ROI e NO, sendo sugerido que o PAF aumenta 

a atividade microbicida dos macrófagos via aumento da produção de ROI. Os dados 

indicam que o PAF ativa os macrófagos humanos, podendo ser relevante no controle da 

infecção por L. (V.) braziliensis. 



 

ABSTRACT 
The platelet activating factor (PAF) is produced by macrophages during inflammation 

and infection. The role of PAF in leishmaniasis, a disease caused by the protozoan 

Leishmania spp is not yet fully elucidated. This study was aimed to evaluate the 

modulation of human macrophage infection with L. (V.) braziliensis by PAF. 

Monocyte-derived macrophages were incubated with promastigote forms and the 

infection was assessed under light microscopy (infection index = % infected 

macrophages x the mean number of parasites per macrophage) after 4 h or 48 h 

incubation. The NBT assay was used to evaluate the production of superoxide anion. 

Treatment with PAF 10-10 M, 3 h before the addition of the parasites, increased 

infection index after 4 h of incubation (Medium vs PAF: 212 vs 324, p <0.05), whereas 

the infection decreased after 48 h of incubation when PAF was added together with 

parasites (554 vs 181,    p <0.05). The effect of PAF seems to be on macrophages and 

not on parasites, since the treatment of parasites before incubation with the cells 

decreased the infection index after 4 h (p <0.05). It was observed that treatment of 

macrophages with rIFNγ, PAF and LPS simultaneously intensified the decreasing of 

infection index, but the results were not significantly different of those from cultures 

treated with only PAF. Treatment of macrophages with a PAF antagonist, PCA 4248, 

30 min before incubation with the parasites caused a significant increase of the infection 

index in a concentration-dependent manner (p <0.05) after 48 h. The effect of PCA 

4248 was observed only when it was present during the first 4 h of incubation. The 

inhibition of the reactive oxygen intermediates (ROI) and nitric oxide (NO) production 

with apocynin and aminoguanidine, respectively, increased the infection (Medium vs 

apocynin: 200 vs 501; vs Aminoguanidine: 389, p <0.05). In parallel, it was showed that 

L. (V.) braziliensis induces the production of ROI (superoxide anion) which is further 

increased by exogenous or endogenous PAF. In conclusion, PAF modulates 

phagocytosis and increases the microbicidal activity depending on the concentration, 

contributing to the control of the human macrophage infection with L. (V.) braziliensis. 

The data showed that Leishmania (V.) braziliensis induces the production of ROI and 

NO in human macrophages, and suggested that PAF-enhanced microbicidal activity is 

mediated by an increased production of ROI. The data indicate that PAF activates 

human macrophages, and can play an important role in the control of the infection by L. 

(V.) braziliensis. 

Key words: Leishmania braziliensis, human macrophages, PAF 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Visão geral da Leishmaniose Tegumentar Americana 

 

As leishmanioses constituem um problema de saúde pública em 88 países, 

distribuídos em quatro continentes (Américas, Europa, África e Ásia), sendo de 

notificação compulsória em 32 países. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 

que 350 milhões de pessoas estejam expostas ao risco de contrair a infecção, com 

registro aproximado de dois milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao 

ano, sendo considerada uma das seis mais importantes doenças infecciosas, pelo seu 

alto coeficiente de detecção e capacidade de produzir deformidades (WHO 2008). A 

leishmaniose tegumentar tem ampla distribuição mundial. No Brasil, entre os anos de 

1991 a 2010 foi registrada uma média anual de 27.374 casos de Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA). Avaliando a evolução da LTA no Brasil, observamos 

picos de transmissão a cada cinco anos e com uma expansão geográfica. Na década de 

1980 foram registrados casos autóctones em apenas 19 unidades federadas, mas já no 

ano de 2003, foi confirmada autoctonia em todas as unidades federadas do país. A 

região Centro-Oeste tem o segundo maior número de casos (36,5 casos por 100.000 

habitantes), onde somente no ano de 2010 foram notificados 3.163 novos casos (Vale & 

Furtado 2005; SINAM 2011). São conhecidos três padrões epidemiológicos para esta 

endemia: um padrão silvestre, sendo vinculada a uma zoonose de animais silvestres; um 

segundo padrão relacionado a riscos ocupacionais ou de lazer, relacionados à exposição 

nas matas e florestas, para fins econômicos ou turísticos; e um terceiro padrão, rural e 

periurbano em áreas de colonização antigas, relacionadas a migrações recentes e locais 

de residência em áreas próximas a matas secundárias residuais (Marzochi et al. 1997). 

A LTA é uma doença infecto-parasitária que acomete a pele, a mucosa nasal e a 

faríngea, sendo causada por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania 

(Gontijo & de Carvalho, 2003). A transmissão dos parasitos aos hospedeiros é feita por 

meio da picada de insetos vetores do gênero Lutzomyia, de diferentes espécies, 

dependendo da localização geográfica, reservatórios e hospedeiros (Gontijo & de 

Carvalho, 2003; Brasil 2007). No Brasil, as principais espécies responsáveis pela LTA 

pertencem a dois subgêneros: Viannia, representado pelas espécies L. (V.) braziliensis e 

L. (V.) guyanensis, associadas com lesões cutâneas localizadas (LCL, leishmaniose 

cutânea localizada) ou disseminadas (LCD, leishmaniose cutânea disseminada) e lesões 
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mucocutâneas (LMC, leishmaniose mucocutânea); e gênero Leishmania, representado 

pela espécie L. (L.) amazonensis, associada com o desenvolvimento de lesões cutâneas 

localizadas ou com a forma difusa (LCDf, leishmaniose cutânea difusa) (Lainson & 

Shaw, 1998; Goto & Lindoso, 2010)  

Leishmania (V.) braziliensis é a espécie que possui maior distribuição geográfica 

no Brasil, inclusive na região Centro-Oeste. Esta espécie está associada ao 

desenvolvimento das lesões mais graves da doença, com lesões cutâneas múltiplas ou 

extensas, e cerca de 2% dos casos estão relacionados à invasão de mucosa. A LMC 

apresenta lesões destrutivas do tecido da mucosa nasofaríngea, que podem ser 

desfigurantes e também incapacitantes (Barbosa et al. 1976; Grimaldi & McMahan-

Pratt 1991; Nunes et al. 1995)  

Dentre as espécies do subgênero Leishmania, Leishmania (L.) amazonensis está 

presente em extensa área geográfica, que compreende as regiões Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sudeste. A doença causada por L. (L.) amazonensis também apresenta 

variado espectro clínico, podendo ocorrer desde uma lesão ulcerada até a forma visceral 

da leishmaniose ou a forma LCDf. Esta última é caracterizada pela presença de lesões 

nodulares, com infiltração cutânea pronunciada, dispersas por todo o corpo. As lesões 

geralmente não cicatrizam espontaneamente e são classicamente resistentes ao 

tratamento (Pompeu et al. 2001; Gontijo & de Carvalho, 2003).  

O diagnóstico clínico e epidemiológico da leishmaniose pode ser realizado, na 

presença de lesões típicas da doença e se o paciente procede de áreas endêmicas ou 

esteve presente em lugares onde há casos de leishmaniose. O diagnóstico clínico-

epidemiológico pode ser complementado com a Intradermoreação de Montenegro 

(IDRM) positiva e eventualmente pela resposta terapêutica. A confirmação do 

diagnóstico por métodos parasitológicos é fundamental, devido à quantidade de doenças 

que fazem diagnóstico diferencial com a LTA (Gontijo & de Carvalho, 2003).  

O tratamento quimioterápico para LTA é realizado com o antimonial 

pentavalente, N-metilglucamina, como fármaco de primeira escolha. Apesar dos vários 

efeitos colaterais causados pelo uso deste fármaco, o antimonial pentavalente continua 

em uso, pois a porcentagem de aparente cura clínica após o tratamento correto é 

elevada. Os antimoniais pentavalentes são fármacos considerados leishmanicidas, pois 

interferem no metabolismo energético das formas amastigotas de Leishmania. Tanto a 

glicólise, quanto a oxidação dos ácidos graxos são inibidos, sendo que esta inibição é 
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acompanhada de redução na produção de ATP e GTP (Azeredo-Coutinho et al. 2007). 

Mais de mil pacientes com LCL por L. (V.) braziliensis ou L. (L.) amazonensis que 

receberam a terapia antimonial no programa de leishmaniose do Instituto Evandro 

Chagas (Belém, PA, Brasil) não evoluíram para as formas LMC, nem LCDf, refletindo 

a importância do tratamento precoce da LCL na diminuição da prevalência e/ou 

morbidade das LMC e LCDf (Silveira et al. 2009). Apesar da aparente cura clínica 

alcançada com tratamento com antimonial pentavalente, muitos pacientes apresentam 

recidivas e outros são resistentes ao tratamento, justificando o uso de outros fármacos 

como anfotericina B e pentamidina (Azeredo-Coutinho et al. 2007). O desoxicolato de 

anfotericina B é considerado fármaco de primeira escolha no tratamento de gestantes e 

de segunda escolha quando não se obtém resposta ao tratamento com o antimonial 

pentavalente ou na impossibilidade de seu uso. Entretanto, a anfotericina B possui 

diversos efeitos colaterais relatados e, portanto, requer cuidados no acompanhamento 

dos pacientes (Thakur et al. 1999). A anfotericina B em lipossomas tem mostrado 

menos efeitos colaterais, pode ser utilizada em doses menores e também tem meia vida 

mais longa dentro dos macrófagos, com uma melhor ação contra os parasitos dentro dos 

vacúolos (Berman et al. 1998). O seu alto custo decorrente da formulação lipossomal, 

todavia, inviabiliza o uso rotineiro. As pentamidinas são consideradas fármacos de 

terceira escolha no tratamento da LTA, pois como o fármaco apresenta ação no 

metabolismo da glicose, o Diabetes mellitus pode se manifestar e o efeito parece ser 

cumulativo e dependente da dose (Azeredo-Coutinho et al. 2007). A LMC e a LCDf são 

de difícil tratamento e desde a descoberta dos primeiros fármacos para o tratamento da 

leishmaniose até o presente, a procura de substâncias com potencial leishmanicida, sem 

ou com mínimos efeitos tóxicos e capazes de superar as cepas resistentes ao tratamento, 

ainda permanecem como um grande desafio. Portanto, o estudo de novas moléculas 

ativas e fármacos continua sendo, ainda, de grande interesse para o tratamento da 

leishmaniose. 

 

1.2.  A imunidade na LTA 

 

A infecção humana por parasitos Leishmania spp começa após a inoculação das 

formas promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro por meio da picada de 

espécies de flebotomíneos naturalmente infectados. Nesse microambiente de entrada do 
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parasito, componentes do sangue, como as proteínas do sistema complemento 

provavelmente causam a destruição de muitos parasitos. Essas proteínas, quando 

ativadas, ligam-se à membrana plasmática do parasito, levando à formação do complexo 

molecular que lisa a membrana e provoca a morte do parasito (Sacks & Perkins 1984). 

Existem, entretanto, parasitos que sobrevivem à ação lítica do complemento. As formas 

promastigotas metacíclicas são mais resistentes à lise pelo complemento do que as 

formas procíclicas, apesar de ambas ligarem quantidades consideráveis de C3b (Puentes 

et al. 1988). Ambas possuem lipofosfoglicanos (LPG) na superfície que dificultam a 

penetração do complexo lítico C5b-C9 na membrana plasmática, porém as alterações 

sofridas pela LPG durante a metaciclogênese aumenta a resistência das formas 

metacíclicas ao complemento.  

Ainda, na forma metacíclica o principal fator que contribui para a resistência ao 

complemento é a atividade proteolítica da glicoproteína de massa molecular 63 KDa   

(gp 63). Esta cliva rapidamente C3b dando origem a componentes que não auxiliam na 

continuidade da ativação da cascata do complemento e, consequentemente, da formação 

do complexo C5b-C9 (Brittingham & Mosser 1996). A fixação de C3b na superfície do 

parasito também é importante para facilitar a adesão dos parasitos às células fagocíticas 

do sistema imune inato (Mosser & Edelson 1985). Além de C3b, a própria molécula 

gp63 na superfície do parasito se liga a receptores nas células fagocíticas, facilitando a 

fagocitose (Brittingham et al. 1999). Os parasitos que escapam da lise mediada pelo 

sistema complemento são fagocitados e podem estabelecer a infecção. Para a fagocitose 

dos parasitos, além de receptores para proteínas do complemento (CR1, CR3, 

complement receptors), o macrófago utiliza receptor para manose (MR, do inglês 

manose receptor), receptor de fibronectina (FnR, do inglês fibronectin receptor) e em 

amastigotas já foi relatado também receptor para porção Fc (FcγR, do inglês Fc gama 

receptor) (Ueno & Wilson 2012). Uma vez fagocitadas, as formas promastigotas vão se 

diferenciar em formas amastigotas nos vacúolos dos macrófagos, se multiplicando por 

divisão binária (Fig. 1). A evolução clínica da doença causada por L. (L.) amazonensis 

ou por L. (V.) braziliensis será definida pela relação parasito-hospedeiro (Silveira et al. 

2009).  
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Figura 1. Ciclo biológico da leishmaniose, evidenciando o desenvolvimento do parasito no 
hospedeiro invertebrado e no vertebrado.  
Fonte: http://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/biology.html - modificado. 

 

Características genéticas, associadas a fatores imunológicos do hospedeiro, 

podem predispor ao desenvolvimento de formas brandas ou graves da LTA. O modelo 

de infecção por L. major, em camundongos de linhagens genéticas diferentes, representa 

a relevância da genética do hospedeiro para a definição das consequências da infecção. 

Leishmania major é uma das principais espécies causadoras de leishmaniose cutânea no 

sudeste da Ásia e norte da África (WHO, 2002). A infecção de camundongos da 

linhagem C57BL/6 por L. major revelou que estes animais desenvolvem lesão 

localizada que cura após algumas semanas. A resistência à infecção foi associada ao 

desenvolvimento de células T CD4+ auxiliares do tipo 1 (Th1, do inglês T helper 1), 

produtoras de interferon gama (IFNγ) e fator de necrose tumoral (TNF, do inglês tumor 

necrosis factor). Estas citocinas são importantes para a ativação de macrófagos, 

capacitando-os a produzir maiores quantidades de reativos intermediários do oxigênio 

(ROI, do inglês reactive oxygen intermediates) e do nitrogênio (RNI, do inglês reactive 

nitrogen intermediates). Estas moléculas, altamente tóxicas, são responsáveis pela 

morte intracelular dos parasitos. Em contraste, a suscetibilidade à infecção foi 

observada em camundongos da linhagem BALB/c. Estes camundongos desenvolvem 

lesões persistentes, progressivas, podendo ocorrer a disseminação dos parasitos para os 
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órgãos viscerais. A resposta imune ineficiente para o controle da doença foi associada 

ao desenvolvimento de células T CD4+ auxiliares do tipo 2 (Th2, do inglês T helper 2), 

produtoras de interleucina 4, 10 e 13 (IL-4, IL-10 e IL-13), e à produção de fator 

transformador do crescimento β (TGF-β, do inglês transforming growth factor β), que 

inibem a produção de IFNγ e a ativação dos mecanismos microbicidas dos macrófagos 

(Mosmann et al. 1986; Liese et al. 2008) 

Durante a resposta Th1, tem sido demonstrado que o IFNγ ativa os macrófagos 

para expressar a enzima óxido nítrico sintase (iNOS, do inglês inducible nitric oxide 

synthase), a qual leva à produção de óxido nítrico (NO, do inglês nitric oxide), 

responsável pela morte das formas amastigotas. Em contraste, a resposta imune Th2 

limita a ação das células Th1, via IL-10 e IL-4, citocinas que também ativam os 

macrófagos de maneira alternativa, gerando aumento da expressão de arginase 1, com 

subsequente produção de poliaminas, as quais aumentam o crescimento do parasito 

intracelular e a progressão da doença (Naderer & McConville 2008). 

Em seres humanos, a cura clínica ou não resolução da infecção na LTA, não 

segue um padrão de resposta imune tão claro como nos camundongos infectados por L. 

major. Na LTA, durante a fase ativa da LCL, há predominância de células T CD4+ 

produzindo tanto citocinas do tipo Th1 (IFNγ) quanto Th2 (IL-4). Nos indivíduos que 

apresentam cura clínica espontaneamente ou naqueles que apresentam cura clínica após 

o tratamento quimioterápico, foi observada uma proporção similar de células T CD4+ e 

T CD8+, com alta produção de IFNγ e baixos níveis de IL-4 (Coutinho et al. 1998). No 

entanto, indivíduos com LMC podem apresentar níveis de IFNγ similares àqueles de 

indivíduos que apresentam cura clínica espontânea de lesões cutâneas (Carvalho et al. 

1995), o que indica uma imunopatologia na LMC. Também tem sido descrita uma 

diminuição dos níveis de IFNγ após terapia com sucesso de LCL, juntamente com 

diminuição do TNF (Ribeiro-de-Jesus et al. 1998). Estes resultados sugerem que é 

necessário produzir IFNγ e TNF para a ativação dos macrófagos e eliminação dos 

parasitos, mas posteriormente, a resposta inflamatória deve ser modulada, para que se 

consiga a cura clínica.  

Pacientes com LMC exibem uma resposta imune celular exacerbada, faltando 

adequada regulação. Enquanto os pacientes com LCL apresentam uma correlação 

positiva entre IL-10 e TNF produzidos por monócitos, os pacientes com LMC não 

apresentam essa correlação. A ausência de equilíbrio entre IL-10 e TNF conduz a uma 
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resposta inflamatória descontrolada, levando ao desenvolvimento da imunopatologia em 

pacientes com LMC (Gaze et al. 2006). Além disso, a diminuída expressão do receptor 

de IL-10 em lesões de pacientes com LMC quando comparada às lesões de pacientes 

com LCL, sugere que a ausência de resposta a IL-10 pode ser um fator que explica a 

exarcebação da inflamação na LMC (Faria et al. 2005). Leishmania (V.) braziliensis é 

capaz de direcionar a resposta imune para este pólo de hipersensibilidade representado 

pela LMC (Silveira et al. 2009). 

Embora muito seja conhecido sobre a resposta imune adquirida na LTA, pouco 

ainda é conhecido sobre a imunidade natural, especialmente considerando os 

macrófagos humanos. A interação inicial entre os parasitos e os macrófagos pode 

determinar o curso da infecção. A avaliação da infecção de macrófagos humanos in 

vitro por diferentes espécies de Leishmania mostra que estas células são permissivas à 

infecção por estes parasitos, porém, uma vez ativadas com produtos bacterianos, tais 

como o lipopolissacarídeo (LPS) e citocinas, especialmente o IFNγ, são capazes de 

eliminar os parasitos intracelulares (Vouldoukis et al. 1995; Bosque et al. 1998; Panaro 

et al. 1999). A avaliação da interação entre os macrófagos humanos e Leishmania deve 

auxiliar no entendimento dos mecanismos que determinam o estabelecimento e o 

controle da infecção por L. (V.) braziliensis nos pacientes com LTA. 

 

1.3. A influência do PAF na leishmaniose 

 

Durante a ativação de macrófagos, ocorre a ativação das lipases, remodelando os 

lipídeos de membrana, gerando mediadores lipídicos da inflamação, entre eles o fator 

ativador de plaquetas (PAF, do inglês platelet activating factor) (Serhan et al. 1996). O 

PAF foi descrito em 1972 como um produto dos basófilos sensibilizados pela 

imunoglobulina E e recebeu essa denominação devido a sua capacidade de induzir a 

agregação plaquetária (Benveniste et al. 1972). O PAF (1-O-alquil-2acetil-sn-glicero-3-

fosfocolina), no entanto, pode ser produzido por uma variedade de tipos celulares, 

incluindo macrófagos, células endoteliais, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e 

fibroblastos, sendo que estas e outras células podem sofrer a ação deste fosfolipídeo 

(Roubin et al. 1982). Por estímulos inflamatórios, a síntese do PAF ocorre pela via da 

remodelagem. Nesta via, a enzima fosfolipase A2 (PLA2) é ativada após o estímulo 

inflamatório, hidrolisando o precursor 1-O-alquil-1-2-araquidonoil-sn-glicero-3-

fosfocolina, o que gera liso-PAF (1-O-alquil-2-liso-sn-glicero-3-fosfocolina) e ácido 
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araquidônico livre. O liso-PAF é acetilado, pela ação da enzima acetiltransferase, dando 

origem ao PAF (Serhan et al. 1996). Como o PAF possui amplo espectro de ação e as 

células são sensíveis a baixas quantidades de PAF, a ação do PAF é rigorosamente 

controlada desde a sua síntese, a expressão dos seus receptores e a sua rápida hidrólise 

pela enzima PAF-acetilhidrolase (PAF-AH). Existem três isoformas desta enzima: as 

PAF-AH intracelular tipo I e II e a PAF-AH plasmática (Hattori et al. 1996). A       

PAF-AH plasmática é importante na regulação dos processos inflamatórios e seus níveis 

são modulados na inflamação, nas lesões pela sepse e em outras condições inflamatórias 

(Castro Faria Neto et al. 2005). Estas enzimas hidrolisam o grupamento acetil do PAF, 

dando origem a dois produtos, o liso-PAF e a lisofosfatidilcolina, os quais são re-

utilizados na remodelagem da membrana celular, podendo incorporar ácido 

araquidônico e ser re-integrado à membrana celular (Prescott et al. 2000; Castro Faria 

Neto et al. 2005).  

Estudos têm demonstrado que o acúmulo intracelular de PAF é regulado pela 

atividade da enzima de degradação PAF-AH. A degradação do PAF é alterada durante a 

diferenciação de monócitos humanos em macrófagos, sendo que nestes últimos a 

atividade da PAF-AH foi aumentada em 260 vezes e o acúmulo de PAF diminuiu em 

90% ao longo de seis dias de cultura (Elstad et al. 1989). A diminuição da 

disponibilidade de PAF nos macrófagos pode limitar a ativação destas células nos 

tecidos, auxiliando a manter a homeostasia nestes.  

Sabe-se que o PAF se liga com alta afinidade a albumina sérica bovina e que 

essa ligação influencia na ação do PAF (Clay et al. 1990). A resposta celular a PAF é 

competitivamente inibida por concentrações crescentes de albumina sérica bovina, 

sendo que a albumina reduz a concentração de PAF livre disponível para a interação 

com o seu receptor. Esta é outra forma de controlar a ação sistêmica do PAF 

(Grigoriadis & Stewart 1992). 

Uma variedade de células que participam do processo inflamatório como os 

monócitos/macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e plaquetas produzem PAF 

(Camussi et al. 1983). As células endoteliais humanas produzem PAF quando 

estimuladas por vários mediadores inflamatórios tais como trombina, angiotensina II, 

vasopressina, leucotrienos C4 e D4, histamina, bradicinina, elastase, catepsina G, 

peróxido de hidrogênio (H2O2), plasmina, interleucinas (IL)-8 e IL-1α, e TNF (Camussi 

et al. 1983; Montrucchio et al. 1996). Cardiomiócitos lesados também sintetizam PAF 

(Janero & Burghardt 1990). 
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O PAF é produzido por embriões pré-implantados e o pré-tratamento de 

embriões com o PAF aumenta a taxa de implantação na fertilização in vitro em seres 

humanos (O’Flaherty et al. 1990). No sistema nervoso central, o PAF é produzido e está 

envolvido como mensageiro nas sinapses neuronais por ser uma molécula pequena e 

difusível e atuar em receptores ali presentes (Nogami et al. 1997). 

Quando administrado em animais, o PAF induz hipotensão sistêmica, 

broncoconstrição, hipertensão pulmonar, diminuição do débito cardíaco, aumento da 

permeabilidade vascular, nefrite glomerular e trombocitopenia (Takatani et al. 1991). O 

PAF auxilia no desenvolvimento da inflamação, promovendo quimiotaxia, agregação 

plaquetária, leucocitose e aderência de leucócitos ao endotélio vascular. Na inflamação, 

as ações do PAF são bem caracterizadas, sendo que este medeia interações célula-célula 

em modelos de inflamação aguda e crônica, em praticamente todos os órgãos. Estudos 

mostram que o PAF pode mediar sinalização parácrina, atuando em células vizinhas. 

Porém, em alguns casos, o PAF também pode atuar de maneira autócrina, intácrina e 

endócrina (Bazan et al. 1991; Prescott et al. 2000). 

O PAF induz nas células polimorfonucleares, alteração no citoesqueleto da 

célula, aumento da motilidade, desgranulação e redistribuição de ligantes de superfície, 

respostas importantes na inflamação. A adesão de células polimorfonucleares é mediada 

por alterações moleculares, dependentes de ativação, que modificam a afinidade e a 

avidez das integrinas β2 em sua superfície, o que é ocasionado pelo PAF (Biolo et al. 

1990).  

Em macrófagos de camundongos, o PAF inibe a expressão de moléculas de 

classe II do Complexo de Histocompatibilidade Principal, modula a produção de IL-1 

em monócitos estimulados com LPS e estimula a produção de TNF (Poubelle et al. 

1991). 

Estudos sobre a participação do PAF, em modelos de doenças infecciosas, como 

na infecção de macrófagos peritoneais de camundongos por Trypanosoma cruzi ou L. 

(L.) amazonensis, mostram que o efeito inibidor do PAF no crescimento dos parasitos 

pode ser mediado por NO. Quando é adicionado um inibidor da síntese de NO            

(L-NAME), em culturas de macrófagos peritoneais de camundongos resistentes ou 

suscetíveis infectados, na presença ou ausência de PAF, em ambas as linhagens de 

camundongos, o L-NAME aumenta a multiplicação dos parasitos, o que sugere a 

participação do NO como molécula microbicida induzida pelo PAF, que aumenta a 

atividade microbicida dos macrófagos (Lonardoni et al. 2000; Talvani et al. 2003).  
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A adição de PAF, em culturas de células polimorfonucleares humanas induz os 

neutrófilos a liberarem armadilhas extracelulares, constituídas por restos de DNA, 

cromatina e proteínas antibacterianas que podem mediar a captura extracelular e morte 

de microrganismos (Yost et al. 2009). 

Os efeitos biológicos do PAF são mediados pela ligação ao seu receptor (PAFR), 

que é expresso na membrana citoplasmática de células e tecidos, mas existem 

evidências farmacológicas que dão suporte para a presença de sítios de ligação 

intracelular do PAF (Bazan 1998; Liu et al. 1998). Este receptor pertence à família de 

receptores transmembrânicos de sete α-hélices acoplados a proteína G. A ligação do 

PAF a este receptor induz a ativação da fosfolipase C (PLC), que hidrolisa 

fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), gerando dois segundos mensageiros, o 

diacilglicerol (DAG) e o 1, 4, 5 trifosfato inositol (IP3), que irão ativar a proteína 

quinase C (PKC) e mediar a liberação de cálcio intracelular, respectivamente. O 

aumento de cálcio intracelular aciona várias enzimas dependentes de cálcio, 

contribuindo para os efeitos do PAF na célula (Chao & Olson 1993). O PAF ativa a via 

das MAPK (do inglês mitogen-activated protein kinases) e a via da PI3K (do inglês 

phosphatidil-inositol-3-kinase), além da via Tyk2/Jak2 tirosina-quinase/STAT1, que é 

uma via importante para a indução de NO em macrófagos. A ativação de múltiplas vias 

de sinalização pelo PAFR reflete os efeitos pleiotrópicos do PAF (Honda et al. 1994; 

Franklin et al. 1995).  

A estrutura do PAF só foi descrita sete anos após a sua descoberta e, desde 

então, é investigada a existência de antagonistas deste mediador lipídico, baseando-se 

na sua estrutura (Afroz et al. 1998). Existem três classes estruturais de antagonistas do 

PAF. O primeiro antagonista descrito, baseado na estrutura do PAF, foi um derivado de 

glicerol, o CV-3988, inicialmente descoberto como parte de um programa que visava 

descobrir novos fosfolipídios com efeitos anti-tumorais e antimicrobianos (Kloprogge & 

Akkerman 1984). Na segunda classe, baseados em produtos naturais, foram descritos 

derivados do Ginkgo biloba. Os extratos de Ginkgo biloba já eram utilizados em 

algumas partes do mundo, no tratamento de doenças mediadas por PAF, como asma e 

outras doenças inflamatórias (Domingo et al. 1988). A terceira classe compreende 

compostos sintéticos, cuja estrutura química não é análoga ao PAF, como o WEB 2086, 

o UK 74505 e o PCA 4248. Este último é uma dihidropiridina, um novo antagonista de 

PAF. Estudos sugerem que o PCA 4248 atua como um antagonista seletivo e 

competitivo do PAFR. O PCA 4248 é capaz de interromper a secreção de serotonina 
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causada por PAF e bloqueia o aumento da quimiotaxia de eosinófilos, neutrófilos e 

células mononucleares, após a exposição ao PAF. Além disso, experimentos com     

PCA 4248 demonstraram a inibição da agregação plaquetária e de leucócitos 

polimorfonucleares humanos de forma dependente da concentração, variando de  0,1 a   

1 µM (Fernández-Gallardo et al. 1990). 

 Recentemente, foi demonstrado que os antagonistas do PAFR, PCA 4248 e 

WEB 2170, injetados por 5 dias em camundongos que receberam por via subcutânea 

células de melanoma, juntamente com células apoptóticas, reduziram de forma 

significante o crescimento do melanoma. O PCA 4248 foi mais eficaz do que o WEB 

2170. Este resultado sugere que o reconhecimento de células apoptóticas por fagócitos 

induz a ativação de vias do PAFR, resultando num microambiente favorável ao 

crescimento do melanoma (Bachi et al. 2012). 

Em doenças virais, como na infecção pelo vírus H1N1, o PAF está relacionado 

com a patogênese da infecção, pois camundongos deficientes em PAFR ou tratados com 

PCA 4248 foram protegidos da morte ou da perda de peso causada pelo vírus da 

Influenza A. Apesar da ausência do PAFR não ter aumentado a carga viral e não 

impedir a produção de anticorpos específicos anti-influenza A (Garcia et al. 2010). Na 

infecção por vírus da dengue DEN-2, o curso da infecção foi menos grave em 

camundongos deficientes de PAFR e quando administrado um antagonista do PAFR, 

UK 74505, antes da inoculação do vírus, foi possível inibir as principais manifestações 

da infecção experimental com o vírus da dengue, como manifestações hemorrágicas, 

trombocitopenia, hemoconcentração e extravasamento de plasma (Souza et al. 2009). 

Recentemente, foi demonstrado o envolvimento do PAF na malária cerebral, a 

forma mais grave da doença, em consequência da resposta inflamatória durante a 

infecção por Plasmodium falciparum. Em experimentos utilizando camundongos como 

modelo de malária cerebral experimental, foi observado que a letalidade foi retardada e 

a inflamação no cérebro foi reduzida de forma significante quando o PAFR estava 

ausente. Da mesma forma, o tratamento com um antagonista do PAFR, o UK 74505, 

também retardou a letalidade. Foi demonstrado que a sinalização via PAFR é essencial 

na alteração da permeabilidade vascular, acúmulo e ativação de linfócitos T CD8+ e na 

apoptose de leucócitos e células endoteliais (Lacerda-Queiroz et al. 2012). 

Análises da indução do perfil Th17 (linfócitos T helper 17, secretores de IL-17), 

sugerem que o PAF pode contribuir para a diferenciação de células T ativadas para este 

subtipo, pois a adição de PAF a culturas de queratinócitos e células de Langerhans 
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humanas estimula a produção de IL-6 e IL-23. Estas citocinas são importantes para a 

diferenciação e manutenção de linfócitos Th17, respectiamente. O PAF também induz o 

aumento da expressão do regulador transcricional RORγt que direciona o perfil para 

Th17 e o aumento da produção de IL-17, IL-21 e IL-22. Todos estes efeitos são 

bloqueados quando usado um antagonista do PAFR, o WEB 2086 (Drolet et al. 2011). 

Macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) 

amazonensis ao serem tratados com os antagonistas do PAF (BN-52021 e WEB2086) 

uma hora antes da infecção, apresentaram um aumento no índice da infecção, indicando 

que o PAF é gerado endogenamente pelos macrófagos infectados e, por sua vez, ele 

exerce uma inibição acentuada do crescimento do parasito. De fato, a resistência à 

infecção por L. (L.) amazonensis é dependente da produção endógena de PAF, pois 

animais C57BL/6 resistentes à infecção quando foram tratados com dois antagonistas 

seletivos de PAF (WEB 2170 e BN-52021), antes e durante o curso da infecção, 

apresentaram maior gravidade das lesões cutâneas, aumento da carga parasitária no 

linfonodo drenante da lesão, além de aceleração da visceralização da infecção. Estes 

dados indicam que o PAF é produzido durante a infecção e a inibição do PAF endógeno 

é capaz de converter a população de animais resistentes em suscetíveis. Experimentos in 

vitro indicaram que a adição de PAF aos macrófagos murinos inibe de forma 

significante o crescimento do parasito. O tratamento com o antagonista, WEB 2086, 

aumentando a infecção, indica que a produção do PAF endógeno controla a infecção, o 

que é mediado por NO (Lonardoni et al. 2000). 

Um estudo da infecção in vitro de macrófagos peritoneais de camundongos 

C57BL/6 com L. (L.) amazonensis demonstrou que a deficiência do PAFR está 

associada a maior suscetibilidade à infecção. In vivo, os camundongos deficientes de 

PAFR apresentaram exacerbação das lesões. É possível que o PAF e a quimiocina 

CCL5 estejam envolvidos no recrutamento e mudanças simultâneas nos estados de 

ativação de macrófagos e linfócitos que chegam ao sítio da lesão, favorecendo uma 

maior produção de IFNγ nos linfonodos drenantes. Na ausência do PAFR, houve uma 

diminuição na expressão de iNOS, o que diminuiu o NO, e ocorreu um aumento da 

expressão de arginase-1, que aumenta poliaminas, contribuindo para a exacerbação da 

infecção. A associação entre PAF, CCL5 e IFNγ é, portanto, essencial para o controle 

da infecção do parasito (Santiago et al. 2006). Se esses efeitos seriam observados na 

infecção humana ainda necessita ser investigado. 
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A importância do PAF na interação entre macrófagos humanos e L. (V.) 

braziliensis ainda não é conhecida. No presente trabalho será avaliada a infecção de 

macrófagos humanos com o isolado IMG3 da espécie L. (V.) braziliensis, a fim de 

analisar a capacidade do PAF em modular a infecção dos macrófagos humanos.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo se justifica pela necessidade de ampliar o conhecimento sobre 

L. (V.) braziliensis, a espécie causadora de LTA mais prevalente no Brasil. A LTA é um 

sério problema de saúde pública no país, cujas ausências de medidas profiláticas e 

terapêuticas eficientes justificam estudos sobre a resposta imune que sirvam de base 

para o desenvolvimento de novas formas de imunoprofilaxia, terapia e imunoterapia. 

Entender os mecanismos que governam a resposta imune e controlam as reações 

inflamatórias é essencial para o desenvolvimento de vacinas e identificação de novos 

alvos terapêuticos. Os estudos da interação entre macrófagos humanos e Leishmania são 

escassos e menos ainda se conhece sobre esta interação considerando a infecção por L. 

(V.) braziliensis. Ainda, o papel do mediador lipídico PAF, importante produto liberado 

durante a inflamação, não foi avaliado em modelos de infecção por L. (V.) braziliensis 

murinos ou humanos. Estudos avaliando o envolvimento do PAF em modelo murino de 

infecções com L. (L.) amazonensis, demonstraram que o PAF é gerado endogenamente 

por macrófagos infectados e sua produção é capaz de inibir o crescimento do parasito. É 

provável que o PAF também seja gerado em macrófagos humanos e possa participar no 

controle da infecção. Portanto, o presente projeto pretende avançar no conhecimento da 

infecção por L. (V.) braziliensis, que causa uma doença inflamatória crônica lesiva que, 

em alguns casos, é de difícil cura, e que devido à falta de uma vacina eficaz, requer 

avanços na terapêutica, a qual pode ter como alvo os mediadores lipídicos da 

inflamação, entre eles, o PAF. 
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3. OBJETIVOS  

 
 

GERAL:  

 - Avaliar os efeitos do PAF na infecção de macrófagos humanos com L. (V.) 

braziliensis.  

 

ESPECÍFICOS:  

- Avaliar se o PAF endógeno, induzido pelos parasitos, altera a infecção dos 

macrófagos com o isolado L. (V.) braziliensis IMG3;  

 - Avaliar se o PAF exógeno modula a infecção dos macrófagos com o isolado L. 

(V.) braziliensis IMG3; 

- Avaliar o possível efeito do PAF sobre os parasitos na infecção dos macrófagos 

humanos; 

- Avaliar o envolvimento dos ROI no controle da infecção dos macrófagos, 

sendo as culturas de macrófagos tratadas com um inibidor de NADPH oxidase, a 

apocinina; 

- Avaliar o envolvimento do NO na atividade microbicida dos macrófagos, 

sendo as culturas de macrófagos tratadas com um inibidor de iNOS, a aminoguanidina; 

- Avaliar a produção de ânion superóxido por meio do ensaio da redução do 

NBT em macrófagos humanos com o isolado L. (V.) braziliensis IMG3. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

4.1. Aspectos éticos e doadores 

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Protocolo nº 189/2011). Todos os 

doadores sadios (n = 81) foram doadores de sangue do Instituto Goiano de Oncologia e 

Hematologia (INGOH), que leram e assinaram o ‘Termo de consentimento livre e 

esclarecido’ (Anexo 1), antes da coleta do sangue. Foram incluídos indivíduos dos 

gêneros feminino ou masculino, com idade acima de 18 anos e excluídos indivíduos que 

estivessem fazendo uso de qualquer medicação.  

 

4.2. Parasitos  

 

O isolado MHOM/BR/2003/IMG da espécie L. (V.) braziliensis presente no 

Leishbank, o Banco Imunobiológico de Leishmânias da região Centro-Oeste 

(IPTSP/UFG), é oriundo de paciente com 43 anos, com diagnóstico de LCL, gênero 

feminino, apresentando três lesões de pele (cabeça, ante-braço e coxa) eritematosas, 

ulceradas, de tamanho ~0,3 cm cada. O paciente apresentou cura clínica após o 

tratamento. 

 

4.3. Cultivo dos parasitos in vitro 

 

Os parasitos, isolados e preservados em nitrogênio líquido, com soro fetal 

bovino (SFB) contendo 10% de dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma Chemical Co. St. 

Louis, MD, EUA) no Leishbank, foram cultivados em meio Grace (Grace´s Insect 

Médium, Sigma) suplementado com 20% de SFB (Cripion, Andradina, SP, Brasil) 

inativado, 2 mM de L-glutamina (Sigma), 100 U/mL de penicilina (Sigma) e 100 µg de 

estreptomicina (Sigma), a 26ºC, sendo repicados de três em três dias, sempre iniciando a 

cultura com 5 x 105 parasitos/mL. Uma pequena alíquota da cultura foi diluída em 

salina tamponada com fosfatos (PBS, do inglês phosphate-buffered saline), contendo 

10% de formaldeído e os parasitos foram quantificados em hematocitômetro. Para não 

haver perda da virulência, os parasitos foram inoculados no coxim plantar de 
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camundongos C57BL/6 deficientes em IFNγ e re-isolados por meio de inóculo do 

macerado das lesões em meio de cultura.  

 

4.4.  Curva de crescimento dos parasitos 

 

Os parasitos foram cultivados em meio Grace completo, à temperatura de 26ºC, 

em placas de cultura de 24 poços (TPP, Zollstrasse, Suiça), iniciando a cultura com       

5 x 105 parasitos/mL. A quantificação dos parasitos, como descrito acima, foi realizada 

diariamente durante 12 dias de cultura. A quantidade de parasitos foi expressa em 

número de parasitos/mL.  

 

4.5. Separação de monócitos do sangue periférico e derivação dos macrófagos 

 

As amostras de sangue venoso (12 mL) foram colhidas em tubos vacuette 

(Greiner bio-one, Vacuette, Americana, SP, Brasil), contendo solução de EDTA como 

anticoagulante. O sangue foi centrifugado inicialmente a 200 g, por 5 minutos, à 

temperatura ambiente (T.a), para eliminar o plasma rico em plaquetas. O sangue foi 

diluído volume/volume em PBS-EDTA 0,01mM pH 7,3 e aplicado sobre gradiente de 

densidade de sílica coloidal revestida por polivinilpirrolidona (Percoll, GE Helthcare), 

com densidade igual a 1,077 (volume/volume). Após centrifugação                        

(1.000 g por 20 min, T.a), o anel contendo as células mononucleares (CMN) foi colhido 

da interface e as células foram lavadas com PBS-EDTA duas vezes (600 g, 10 min, a 

4°C; 200 g, 10 min, a 4°C). As CMN foram ressuspendidas em 1 mL de meio RPMI 

1640 (Sigma) sem SFB. As células foram quantificadas, em hematocitômetro, após a 

diluição de uma pequena alíquota da suspensão celular em solução de azul de tripano 

0,1% em PBS. Em seguida, as CMN foram distribuídas em placas de 24 poços TPP, 

sobre lamínulas de vidro de 13 mm de diâmetro (Deckglaser, Alemanha), na 

concentração de 2 x 105 células/500 µL. Primeiro, foi feita uma gota de 200 µL sobre a 

lamínula, deixando sedimentar por 30 min, para depois completar o volume para 500 µL 

com meio RPMI 1640, contendo 15% de SFB (Gibco, Brasil), 11 mM de bicarbonato de 

sódio e 2 mM de L-glutamina (meio RPMI completo). Para a derivação dos macrófagos 

(total de tempo de cultura: 5 dias), o meio foi trocado a cada 48 h (meio RPMI 

completo), sendo as células mantidas a 36 ºC, em atmosfera úmida, contendo              

5% de CO2. Após este período, os macrófagos foram infectados com os parasitos. 
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4.6.  Infecção dos macrófagos 

 

Os parasitos foram lavados três vezes (6o dia de cultura, fase estacionária inicial) 

com solução salina (NaCl, 0,85%), a 10oC, 15 min, 1.000 g. Em seguida, foram 

ressuspendidos em meio RPMI completo e quantificados em hematocitômetro, como 

descrito no item 4.3. A suspensão de parasitos foi ajustada para 1 x 107 parasitos/mL. Os 

parasitos (2 x 106/20 µL) foram adicionados (proporção de ~ 1:10, célula:parasitos) aos 

macrófagos. As placas foram incubadas a 36º C, em atmosfera úmida, contendo 5% de 

CO2. Após 4 h de incubação, as culturas foram lavadas três vezes com meio RPMI 

completo pré-aquecido a 37º C, para retirar o excesso de parasitos, sendo o meio RPMI 

completo reposto e as placas incubadas novamente por 24 h, 48 h ou 72 h. As lamínulas 

foram colhidas nos intervalos citados, sendo as células fixadas com metanol absoluto e 

coradas com corante panótico, utilizando o Kit comercial Instant Prov,            

(Newprov, Pinhais, PR, Brasil). Em seguida, foram fixadas sobre lâminas para 

microscopia, usando Entellan Novo. Sob microscopia de luz (aumento de 1.000 vezes), 

foram determinados a frequência de células infectadas (300 a 500 células analisadas) e o 

número médio de parasitos por célula infectada (50 a 100 células infectadas analisadas). 

O índice de infecção foi obtido multiplicando-se a % de macrófagos infectados (MΦ) 

pelo número médio de parasitos por macrófagos infectados, de acordo com a equação: 

  

 

4.7. Avaliação da citotoxicidade dos compostos 

 
Os parasitos, no 6o dia de cultura (fase estacionária inicial), foram centrifugados 

e quantificados em hematocitômetro, como descrito no item 4.3. A suspensão de 

parasitos foi ajustada para 1 x 107 parasitos/100 µL. As CMN foram quantificadas em 

hematocitômetro e a suspensão foi ajustada para 5 x 105 células/100 µL. Para avaliar a 

atividade metabólica dos parasitos cultivados em meio Grace completo e das CMN em 

meio RPMI completo foi utilizado o ensaio colorimétrico do MTT,                               

(3-(4,5-dimethylthiazol- 2yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, Sigma), conforme 

descrito por Sabath et al. (2003). O MTT é um sal tetrazólico, solúvel em água, que é 

convertido em formazan insolúvel, de coloração roxa, por clivagem do anel tetrazólico 

pela enzima succinato desidrogenase, no interior da mitocôndria. O produto formazan 

não ultrapassa as membranas celulares e, dessa maneira, se acumula no interior de 

Índice de infecção = % MΦ infectados x n° médio de parasitos por MΦ infectado 
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células vivas (Fotakis e Timbrell, 2006).  As células ou parasitos foram incubados na 

ausência de tratamento ou tratados com PAF 10-6 M ou PCA 4248 10-5 M por 24 h. Aos 

100 µL das suspensões de parasitos ou células foram adicionados 20 µL do MTT         

(5 mg/mL em PBS) e as placas foram, então, incubadas por 4 h em atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2. Após este período, foram adicionados 100 µL da solução         

SDS 10% - DMF 50% (SDS, Duodecil sulfato de sódio, USBTM Cleveland, OH, EUA; 

DMF, Dimetilformamida, Vetec, São Paulo, SP, Brasil), preparada conforme Hansen et 

al. (1989). O SDS foi dissolvido a 10%, a 37oC, em solução de DMF 50% em água,        

pH 4,7, ajustado com ácido acético a 80%. Esta solução dissolve os cristais de formazan 

oriundos da redução do MTT, durante 20 h a 36oC. A densidade óptica (D.O.) foi 

determinada em filtro de 550 nm por um leitor de microplacas Thermo Labsystems, 

descontando-se a D.O. dos poços controles, que continham apenas meio completo, dos 

poços contendo parasitos e células. A viabilidade celular foi calculada pela fórmula: % 

de células viáveis = D.O. das células tratadas x 100% ÷ DO células não tratadas. 

 

4.8. Modulação da infecção dos macrófagos por PAF exógeno na ausência ou 

presença de IFNγγγγ e LPS 

 
Para avaliação dos efeitos do mediador exógeno, o PAF (Bachem Inc., Torrence, 

CA, EUA) foi dissolvido em etanol e posteriormente diluído em PBS com albumina 

sérica bovina 0,25%. Para o tratamento dos macrófagos, foram usados três protocolos 

de acordo com o momento da adição do PAF. No primeiro protocolo, o PAF foi 

adicionado 3 h antes da infecção com os parasitos, às culturas de macrófagos nas 

concentrações de 10-6 M, 10-8 M e 10-10 M; no segundo, o agonista foi adicionado no 

momento da infecção com os parasitos e no terceiro, o agonista foi adicionado 4 h após 

a infecção. Nos três protocolos testados, as culturas foram incubadas por 4 h, sendo 

então lavadas para a retirada do excesso de parasitos. O PAF foi reposto e as culturas 

foram mantidas incubadas por até 48 h. As lamínulas foram retiradas, fixadas, coradas e 

a infecção dos macrófagos foi avaliada conforme o item 4.6. Foram comparados os 

resultados de culturas tratadas com PAF com os de culturas contendo apenas meio de 

cultura.  

Macrófagos cultivados sobre lamínulas, na ausência ou presença da estimulação 

prévia com rIFNγ (100 U/mL, 24 h), foram incubados com os parasitos (Item 4.6) e 

simultaneamente ativados com 100 ng/mL de lipopolissacarídeo (LPS, de Escherichia 
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coli, sorotipo 0111:B4, Sigma). O PAF 10-10 M, foi usado para sensibilização dos 

macrófagos por 3 h antes da adição dos parasitos, nas culturas cultivadas na ausência ou 

presença de rIFNγ. Após 4 h de incubação com os parasitos e, na ausência ou presença 

de LPS, as culturas foram lavadas e, em seguida, os estímulos foram repostos e as 

culturas, incubadas por 48 h a 36oC, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO2. Após 

esse período, as lamínulas foram colhidas, fixadas, coradas e as células analisadas como 

descrito no Item 4.6. 

 Como nos experimentos anteriores, o PAF poderia estar atuando tanto nos 

macrófagos quanto nos parasitos, para avaliar os efeitos do PAF nos parasitos, estes 

foram incubados na ausência ou presença de PAF 10-6 M  por 2 horas antes de serem 

adicionados aos macrófagos humanos cultivados sem tratamento. 

 

4.9. Modulação da infecção dos macrófagos por PAF endógeno 

 

Para avaliar o efeito do mediador endógeno PAF, os macrófagos foram tratados 

com diferentes concentrações de PCA 4248  10-5, 10-6 e 10-7 M (antagonista de PAF, 

Biomol, Palo Alto, CA, EUA), as quais foram usadas em experimentos de 

concentração-resposta. O composto foi dissolvido em etanol e posteriormente diluído 

em meio completo. Para avaliar a modulação da infecção, o PCA 4248 foi adicionado às 

culturas de macrófagos 30 min antes da infecção com os parasitos e mantidos por até    

4 h para avaliar a modulação da fagocitose e para avaliar a  modulação da atividade 

microbicida dos macrófagos, o PCA 4248 foi mantido às culturas de macrófagos por até 

48 h de infecção. Após a infecção por 4 h, a 36ºC, as células foram lavadas como 

descrito no item 4.6. O antagonista foi mantido durante toda a incubação. Foram 

comparados os resultados de culturas tratadas com PCA 4248 com os de culturas 

cultivadas apenas no meio de cultura. Após 4, 24, 48 ou 72 h de incubação, as lamínulas 

foram retiradas, fixadas, coradas e a infecção dos macrófagos foi avaliada, como 

descrito no item 4.6. 

 

4.10.  Avaliação da participação de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio na 

atividade microbicida dos macrófagos 

 

Para avaliar se a atividade microbicida dos macrófagos seria mediada por ROI e 

NO produzidos durante a infecção, os macrófagos foram tratados com Apocinina 
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(catecol, inibidor da NADPH oxidase, Sigma) ou Aminoguanidina (inibidor de NOS 

induzida), respectivamente. O composto apocinina foi dissolvido em DMSO e a 

aminoguanidina foi dissolvida em PBS, ambos no momento do uso. Para os 

experimentos, os compostos foram diluídos em meio RPMI contendo 15% de SFB e 

adicionados às culturas dos macrófagos, na concentração 10-3 M, 30 min antes da 

incubação com as leishmânias. Foram comparados os resultados de culturas tratadas 

com os de culturas incubadas com os veículos dos compostos. Após a lavagem (4 h), os 

compostos foram repostos e as placas foram novamente incubadas por 48 h. Após o 

período de incubação, as lamínulas foram retiradas, sendo as células fixadas, coradas e 

avaliadas quanto à infecção, como descrito acima (Item 4.6). 

 

4.11. Avaliação da produção de espécies reativas de oxigênio por macrófagos 

incubados com L. (V.) braziliensis 

 

A produção do ROI foi avaliada pela redução do NBT (do inglês, Nitro Blue 

Tetrazolium), a qual se baseia na habilidade do ânion superóxido (O2
-) em reduzir o 

NBT (corante amarelo solúvel em água) a um produto chamado diformazan,  insolúvel, 

que é identificado por meio de microscopia óptica como uma coloração azul no 

citoplasma da célula ou mesmo precipitados azulados. Inicialmente, os macrófagos 

foram incubados na ausência ou na presença de PAF 10-10 M, 3 h antes da infecção ou 

na ausência ou presença de PCA 4248 10-5 M, 30 min antes da infecção; ou ainda, na 

ausência ou presença de apocinina 10-3 M, 30 min antes da infecção. Em seguida, os 

macrófagos foram incubados por 1 hora com os parasitos. Após a incubação, os 

macrófagos foram tratados com solução 0,005% NBT em Hanks-Tris pH 7,2 por 20 

min, a 36oC, 5% de CO2. As lâminas foram então lavadas em água destilada, fixadas 

com metanol e coradas com solução de safranina 1,4% de glicerol e 28,6% em água 

destilada (Muniz-Junqueira & De Paula-Coelho 2008). A porcentagem de macrófagos 

que reduziram o NBT foi avaliada sob microscopia de luz, tendo sido avaliados 300 

macrófagos por lamínula. 

 

4.12. Análises estatísticas  

 

Os dados foram apresentados como mediana, interquartis e valores mínimos e 

máximos. Os resultados foram avaliados pelos testes Mann Whitney ou pareado de 
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Wilcoxon, para as variáveis não paramétricas, e ANOVA Kruskal-Wallis, seguida de 

teste de Dunn, para as paramétricas. O nível de significância foi estabelecido em p < 

0,05. As análises foram realizadas utilizando o programa GraphPad Prism 5.0 (San 

Diego, CA, EUA). 
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5. RESULTADOS 

 
5.1. Perfil do crescimento in vitro do isolado L. (V.) braziliensis IMG3 e infecção 

de macrófagos humanos 

 
Para avaliar o perfil de crescimento in vitro, os parasitos foram cultivados em 

meio Grace a 26°C, com inóculo inicial de 5 x 105 parasitos/mL. Baseado nas curvas de 

crescimento, os parasitos foram considerados em fase logarítmica de crescimento até o 

quarto dia de cultura, passando após este período para a fase estacionária (Fig. 2).  De 

acordo com a curva de crescimento, foi definida a utilização dos parasitos em fase 

estacionária inicial do crescimento (6º dia de cultivo) para os experimentos de infecção 

dos macrófagos. 

 
 

Figura 2. Crescimento in vitro do isolado Leishmania (V.) braziliensis IMG3. Os parasitos 
foram cultivados na concentração inicial de 5 x 105 formas promastigotas em fase logarítmica 
do crescimento/mL em meio Grace, à temperatura de 26°C. A quantificação dos parasitos foi 
realizada diariamente, durante 12 dias de cultura, usando hematocitômetro. Cada curva 
representa um experimento em triplicata, sendo apresentado em cada ponto a média ± EPM.   
*p < 0,05 (dias vs 1º, 2º dia de cultivo) 
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Para avaliar a infecção dos macrófagos humanos com o isolado IMG3, 

inicialmente, os macrófagos foram cultivados com os parasitos (~10 parasitos/célula) 

por 4 h, sendo, em seguida, lavados para retirar o excesso de parasitos e incubados por 

adicionais 24 h, 48 h ou 72 h. Ao final de cada período de incubação, foram 

determinados a freqüência de células infectadas e o número médio de parasitos por 

células infectadas, sendo calculado o índice de infecção. A porcentagem de células 

infectadas (Fig. 3A) e o índice de infecção (Fig. 3C) mostraram uma elevada 

variabilidade individual. O número médio de parasitos por macrófago variou de 1 a 7,3  

durante os vários períodos de incubação (Fig. 3B). Apesar de não ter sido observada 

diferença estatisticamente significativa entre as porcentagens de macrófagos infectados 

por 4 h ou 48 h (40% vs 41%, n = 19, Fig. 3D), o número médio de parasitos por 

macrófago, assim como o índice de infecção aumentaram significantemente de 4 h para 

48 h (número de parasitos por macrófago 2,7 vs 4,2, p < 0,05, n = 19 ; Fig. 3E; índice de 

infecção 110 vs 166,5,  p < 0,05, n = 19 , Fig. 3F). Portanto, os períodos de 4 h e 48 h 

foram selecionados para avaliar a fagocitose e a atividade microbicida, respectivamente. 
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Figura 3. Infecção de macrófagos humanos pelo isolado L. (V.) braziliensis IMG3 in vitro. 
Macrófagos humanos foram derivados de monócitos durante cinco dias (2 x 105 células 
mononucleares), sendo em seguida cultivados por 4 h com parasitos IMG3 (2 x 106 parasitos; 
6º dia de cultivo). Os poços foram lavados, o meio reposto e os macrófagos foram incubados 
por 24, 48 ou 72 h, a 36°C (5% CO2). Em A e D, a porcentagem de macrófagos infectados; Em 
B e E, o número de parasitos por célula; Em C e F, o índice de infecção. Cada ponto representa 
um indivíduo avaliado (4 experimentos independentes, realizados em duplicatas) e as linhas 
horizontais (D, E, F) são as medianas. *p < 0,05 (4 h vs 48 h). 
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5.2. Avaliação da citotoxicidade do PAF e do antagonista de PAF para parasitos e 

células  

 
Para avaliar a citotoxicidade do PAF e do PCA 4248, os parasitos foram  

cultivados com PAF 10-6 M ou PCA 4248 10-5 M, as maiores concentrações usadas nos 

experimentos, e  não foi detectada uma significante citotoxicidade (% parasitos viáveis: 

Meio vs PAF 10-6 M = 100% vs 82%; Meio vs PCA 4248 10-5 M = 100 % vs 95%, n = 

3). Para as CMN, PAF 10-6 M ou PCA 10-5 M também não foram citotóxicos (% células 

viáveis: Meio vs PAF 10-6 M = 100% vs 109%; Meio vs PCA 4248 10-5 M = 100 % vs 

111%, n = 3). 

 
Fig 4. O PAF ou o antagonista PCA 4248 não são citotóxicos para os parasitos ou células 
mononucleares humanas. Formas promastigotas, em fase logarítmica do crescimento, foram 
incubadas na concentração de 1 x107 parasitos/0,1 mL de meio Grace completo (A). Células 
mononucleares humanas foram incubadas na concentração de 5 x 105/0,1 mL de meio RPMI 
completo (B). As suspensões de parasitos e células foram cultivadas na ausência ou na presença 
de PAF 10-6 M ou PCA 4248 10-5 M (PCA). Após 24 h de incubação, a viabilidade celular foi 
determinada pelo ensaio do MTT, como descrito em Material e Métodos. Os dados representam 
em A, um experimento realizado em triplicata; em B, dois experimentos com três doadores, 
realizados em triplicatas. São apresentados os valores individuais e as linhas são as medianas. 
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5.3. Modulação da infecção dos macrófagos por PAF exógeno 

 
Para avaliar se o PAF modula a infecção de macrófagos humanos com L. (V.) 

braziliensis, primeiramente foi analisado o efeito deste mediador no período inicial 

da infecção (4 h). Para isso, foram realizados experimentos de concentração-resposta 

(Fig. 5), nos quais as culturas de macrófagos foram tratadas com PAF, em diferentes 

concentrações, 3 h antes da infecção com os parasitos, ou com PAF juntamente com 

a adição dos parasitos. Os resultados foram comparados com os de culturas não 

tratadas (Meio). Como pode ser visto na Figura 5, o tratamento com PAF aumenta 

significantemente (p < 0,05) o índice de infecção, quando adicionado 3 h antes (Fig. 

5A) ou no momento da infecção (Fig. 5B), de maneira dependente da concentração. 

Quando adicionado 3 h antes da infecção, o PAF causou um maior aumento do 

índice de infecção em baixa concentração (10-10 M, Fig. 5A). Os resultados 

individuais são apresentados nas Figuras 5C – 5F.  

Analisando se o efeito do PAF alteraria a atividade leishmanicida se fosse 

mantido durante 48 h de incubação, as culturas de macrófagos foram tratadas com 

PAF em diferentes concentrações e momentos (3 h antes da infecção com os 

parasitos, juntamente com os parasitos ou adicionados após a infecção por 4 h). Os 

parasitos foram adicionados e as culturas incubadas por 4 h, lavadas, o tratamento 

reposto, seguido de incubação por 48 h. Assim, foram determinados a porcentagem 

de células infectadas e o número médio de parasitos por células infectadas, sendo 

calculado o índice de infecção. Os resultados foram comparados com os de culturas 

não tratadas (Meio). Houve uma diminuição do índice de infecção, embora não 

significante, com ambas as concentrações de PAF usadas, quando o PAF foi 

adicionado 3 h antes dos parasitos (Fig. 6A, 6B) ou 4 h depois da adição dos 

parasitos (Fig. 6C, 6F). Porém, quando o PAF foi adicionado junto com os parasitos, 

na concentração 10-10 M a diminuição do índice de infecção foi significante (Fig. 6C, 

6D). 
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Figura 5. Baixa concentração de PAF exógeno aumenta a infecção de macrófagos 
humanos com L. (V.) braziliensis IMG3 por 4 h. Os macrófagos foram tratados com PAF, em 
diferentes concentrações, antes ou junto com os parasitos ou cultivados na ausência de 
tratamento (Meio). As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1) foram avaliadas após 4 h de 
incubação. Em A, C e E o índice de infecção dos macrófagos tratados com PAF por 3 horas 
antes da infecção, sendo o PAF mantido durante as 4 h de infecção. Em B e F, o índice de 
infecção dos macrófagos tratados com PAF no momento da adição dos parasitos, sendo o PAF 
mantido durante as 4 h de infecção. Em A e B, são apresentados as medianas, os interquartis e 
os valores mínimos e máximos de experimentos realizados em duplicatas (n = 8). Em C e D 
(PAF 10-6 M) e E e F (PAF 10-10 M), cada ponto representa um indivíduo avaliado (2 
experimentos independentes em duplicatas) e as linhas horizontais são as medianas.                                        
*p < 0,05 (PAF 10-6 M e 10-10 M vs Meio). 
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Figura 6. O PAF aumenta a atividade microbicida de macrófagos incubados com L. (V.) 

braziliensis IMG3 por 48 h. Os macrófagos foram tratados com PAF, em diferentes 
concentrações, antes, durante ou após a infecção por 4 h, ou cultivados na ausência de 
tratamento (Meio). As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1), após 4 h de incubação, foram 
lavadas, o meio e o tratamento foram repostos e as culturas foram incubadas por até 48 h. Índice 
de infecção dos macrófagos tratados com PAF 10-6 M (A) ou PAF 10-10 M (B) , 3 h antes da 
infecção. Macrófagos tratados com PAF 10-6 M (C) ou PAF 10-10 M (D)  no momento da adição 
dos parasitos. Macrófagos tratados com PAF 10-6 M (E) ou PAF 10-10 M (F) após 4 h de 
infecção. Cada ponto representa um indivíduo avaliado (2 experimentos independentes em 
duplicatas) e as linhas horizontais são as medianas. *p < 0,05 (Meio VS PAF 10-10 M junto com 
os parasitos) 
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Para avaliar se o PAF, agindo em conjunto com um ativador de macrófagos, 

poderia causar uma diminuição mais consistente do índice de infecção, as culturas de 

macrófagos foram tratadas com PAF 3 h antes da infecção com os parasitos ou no 

momento da adição dos parasitos, na ausência ou presença de LPS. Os resultados foram 

comparados com os de culturas não tratadas (meio). Como pode ser visto na Figura 7, 

houve uma diminuição do índice de infecção, na concentração 10-10 M de PAF, porém 

ativar com LPS, simultaneamente, não alterou significantentemente o índice de infecção 

(Fig. 7A). Para alguns indivíduos, o LPS reverteu parcialmente o efeito inibidor do PAF 

(dados individuais não mostrados).  

Para comparar com a ativação clássica de macrófagos, foi realizada a 

sensibilização com rIFNγ e ativação com LPS para causar a morte de leishmânias. Nas 

culturas de macrófagos cultivados por 24 h com rIFNγ e, em seguida, adicionados, 

simultaneamente, os parasitos e o LPS, houve uma redução no índice de infecção, a 

qual não diferiu significantemente do tratamento com o PAF (Fig. 7A). Além disto, o 

tratamento conjunto com IFNγ, PAF e LPS, apesar de causar uma redução mais 

acentuada nos índices de infecção, também não mostrou diferença estatisticamente 

significativa em relação ao tratamento com o PAF sozinho (Fig. 7A). Nas Figuras 7B-D 

são apresentadas fotomicrografias dos macrófagos infectados, na ausência ou presença 

dos tratamentos, a fim de mostrar os efeitos do PAF, IFNγ e LPS na infecção. 
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Figura 7. Ativação de macrófagos humanos com PAF, LPS e IFNγ: avaliação da atividade 
microbicida de macrófagos infectados com L. (V.) braziliensis IMG3 por 48 h. Os 
macrófagos foram cultivados na ausência de tratamento (-, Meio) ou tratados com IFNγ 24 h 
antes da infecção (+); PAF10-10M (+), 3 h antes da infecção; LPS (+) no momento da infecção. 
As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1), após 4 h de incubação, foram lavadas, o meio e 
os tratamentos foram repostos e as culturas foram incubadas por até 48 h, a 36°C (5% CO2). Em 
A, o índice de infecção dos macrófagos tratados com PAF, IFNγ e LPS. São apresentadas as 
medianas, os interquartis e os valores mínimos e máximos de 8 experimentos realizados em 
duplicatas. Em B-D, fotomicrografias de macrófagos infectados , sob diferentes tratamentos. 
Em B, macrófagos cultivados na ausência de tratamento; Em C: cultivados 24 h antes da 
infecção com IFNγ; Em D: cultivados 24 h antes da infecção com IFNγ e no momento da 
infecção com LPS; Em E: cultivados 24 h antes da infecção com IFNγ, 3 h antes da infecção 
com PAF e no momento da infecção com LPS. 
 
 

A 
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5.4. Modulação da infecção dos macrófagos por PAF endógeno 

 

É possível que os macrófagos humanos possam produzir PAF em resposta à 

infecção por L. (V.) braziliensis e que este, por sua vez, interfira no estabelecimento da 

infecção. Para avaliar se o bloqueio do PAF endógeno, com PCA 4248, alteraria a 

infecção de macrófagos humanos pelos parasitos, dois protocolos foram estabelecidos. 

No primeiro, o antagonista de PAF foi adicionado aos macrófagos 30 min antes da 

infecção e após 4 h de incubação com os parasitos, as células foram lavadas e as 

culturas foram incubadas até 48 h, sendo o meio e o PCA 4248 repostos. Como pode ser 

visto na Figura 8, houve um aumento significante do índice de infecção (p < 0,05), de 

maneira dependente da concentração do PCA 4248. Este aumento foi devido 

principalmente a um maior número médio de parasitos por macrófago (dados não 

mostrados). As concentrações mais eficazes foram 10-5 M (68 vs 328, Fig. 8A, 8B) e  

10-6M (68 vs 221, Fig. 8A e 8C). Os resultados das culturas tratadas com a concentração 

a 10-7M não apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação às culturas 

não tratadas (68 vs 205, Fig. 8D).  

A fim de avaliar se o tratamento com o PCA 4248 afetaria o índice de infecção 

desde as primeiras horas de infecção, as culturas pré-tratadas com PCA 4248 (30 min. 

antes dos parasitos) foram incubadas, por diferentes períodos, com este antagonista de 

PAF na concentração de 10-5 M. Como é mostrado na Figura 9, o PCA 4248 causou um 

aumento significante do índice de infecção nas primeiras 4 h de incubação (84 vs 120, 

Fig. 9A), assim como após 48 h (113 vs 343, Fig. 9C), confirmando os resultados 

anteriores (Fig 9A, 9B). O índice de infecção diminuiu após 72 h, quando não foi mais 

observado efeito significante do tratamento com o PCA 4248 (122 vs 177, Fig. 9D).  

No segundo protocolo, para avaliar se o aumento do índice de infecção causado 

pelo PCA 4248 (Fig. 9A, 9C) era consequência da alteração da infecção nas primeiras 

horas (fagocitose) ou da alteração da atividade microbicida dos macrófagos (48 h), os 

macrófagos foram incubados com os parasitos por 4 h e depois o antagonista do PAF foi 

adicionado às culturas. Apesar de uma tendência a aumentar o índice de infecção dos 

macrófagos de alguns indivíduos após 24 h de incubação (Fig. 9E), o tratamento com o 

antagonista de PAF não alterou significantemente o índice de infecção nos períodos 

analisados (24 h, 48 h, 72 h; Fig. 9E, 9F, 9G).  
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Figura 8. Tratamento com antagonista do receptor de PAF causa aumento do índice de 
infecção de macrófagos com Leishmania (V.) braziliensis IMG3 de maneira dependente da 
concentração. Os macrófagos foram tratados 30 min antes da infecção com diferentes 
concentrações de PCA 4248. As culturas de parasitos e macrófagos, após 4 h de incubação, 
foram lavadas, o meio e o tratamento foram repostos e as culturas foram incubadas por até 48 h, 
a 36°C (5% CO2). Em A, o índice de infecção dos macrófagos tratados com diferentes 
concentrações de PCA 4248. São apresentados as medianas, os interquatis e os valores mínimos 
e máximos de 4 experimentos realizados em duplicatas (n = 8). Em B, PCA 4248 10-5 M. Em C, 
PCA 4248 10-6 M. Em D, PCA 4248 10-7 M; cada ponto representa um indivíduo avaliado (2 
experimentos independentes, em duplicatas;     n = 8) e as linhas horizontais são as medianas.*p 
< 0,05 (Meio vs PCA 4248). 
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Figura 9. Tratamento com antagonista do PAF aumenta o índice de infecção de 
macrófagos com Leishmania (V.) braziliensis IMG3 durante as primeiras horas de 
infecção. Os macrófagos foram tratados 30 min antes da infecção com PCA 4248 10-5 M. As 
culturas de parasitos e macrófagos (~10:1), após 4 h de incubação, foram lavadas e as células 
coradas para avaliação do índice de infecção (A). Nos demais poços, o meio e o tratamento com 
PCA 4248 10-5 M foram repostos e as culturas foram incubadas por até 24 h (B), 48 h (C), 72 h 
(D), a 36°C (5% CO2). Em outros experimentos, os macrófagos foram infectados durante 4 h e, 
então, o PCA 4248 10-5M foi adicionado, sendo as culturas incubadas até 24 h (E), 48 h (F) ou 
72 h (G). Cada ponto representa um indivíduo avaliado (2 experimentos independentes em 
duplicatas) e as linhas horizontais são as medianas. *p < 0,05 
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5.5. Avaliação da interação entre leishmânia tratada com PAF exógeno e 

macrófago humano. 

 
 

Os resultados mostraram que o PAF exógeno e o PAF endógeno modularam a 

infecção nas primeiras 4 h de maneira diferente: o PAF exógeno aumentou a infecção, 

enquanto o tratamento com o antagonista de PAF sugeriu que o PAF endógeno diminui 

a infecção. Como o PAF exógeno foi adicionado aos macrófagos e continuou presente 

durante a infecção, é possível que o PAF tenha diferentes efeitos sobre as células e os 

parasitos, que interfiram na infecção. Para avaliar esta hipótese, os parasitos foram 

tratados com PAF 10-6 M por 2 h, lavados e, então,  adicionados aos macrófagos. Os 

macrófagos não receberam tratamento algum. Como demonstrado na Figura 10, 

contrário ao que ocorreu quando os macrófagos foram tratados com PAF e os parasitos 

adicionados às culturas ainda na presença de PAF (Fig. 5), o tratamento da leishmânia 

com o PAF exógeno, antes da infecção, diminuiu significantemente (p < 0,05) a 

porcentagem de células infectadas (60,7% vs 33,0%, Fig. 10A), o número de parasitos 

por macrófagos (3,2 vs 1,8, Fig. 10B) e consequentemente, o índice de infecção       

(202 vs 59, Fig. 10C). 
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Figura 10. Tratamento de Leishmania (V.) braziliensis IMG3 com PAF diminui o índice de 
infecção de macrófagos humanos durante as primeiras horas de infecção. Os macrófagos 
foram cultivados com os parasitos pré-incubados por 2 h na ausência (Meio) ou presença de             
PAF 10-6 M (Leish PAF 10-6 M). Após 4 h de incubação, as células foram coradas para 
avaliação do índice de infecção. Em A, a porcentagem de macrófagos infectados; Em B, o 
número de parasitos por célula; Em C, o índice de infecção. Cada ponto representa um 
indivíduo avaliado (3 experimentos independentes, realizados em duplicatas, n = 11) e as linhas 
horizontais são as medianas. *p < 0,05  
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5.6. Participação de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio no controle da 

infecção por L.(V.) braziliensis nos  macrófagos humanos 

 
A fim de avaliar o envolvimento dos ROI no controle da infecção dos 

macrófagos, atuando na morte dos parasitos L.(V.) braziliensis, as culturas de 

macrófagos foram tratadas com um inibidor de NADPH oxidase, a apocinina. 

Inicialmente, foi analisado o efeito da apocinina na atividade leishmanicida (48 h). Para 

isto, foram realizados experimentos concentração-resposta, nas quais as culturas de 

macrófagos foram tratadas com a apocinina em diferentes concentrações, 30 minutos 

antes da infecção com os parasitos. Os parasitos foram adicionados, as culturas foram 

incubadas por 4 h, lavadas, a apocinina foi reposta e as culturas, incubadas até 48 h. Os 

resultados foram comparados com os de culturas sem tratamento. A inibição da 

produção de ROI aumentou significantemente a infecção dos macrófagos nas 

concentrações de 10-4 M e 10-3 M, quando comparados os resultados com os das 

culturas não tratadas (Meio vs Apocinina10-4 M: 200 vs 501, n = 11, p < 0,05, Fig. 11C). 

Como mostrado na Figura 11 o bloqueio da NADPH oxidase promoveu um aumento da 

infecção, devido a um aumento no número de parasitos por célula (Fig. 11B).  

Para avaliar se o NO estaria envolvido na atividade microbicida dos macrófagos, 

as culturas foram tratadas com um inibidor de iNOS, a aminoguanidina. Para isto, foram 

realizados experimentos, nas quais, as culturas de macrófagos foram tratadas com a 

aminoguanidina por 30 minutos antes da infecção com os parasitos. Os parasitos foram 

adicionados e as culturas incubadas por 4 h, lavadas e a aminoguanidina foi reposta, 

sendo as culturas incubadas até 48 h. A inibição da produção de NO pelo composto 

aminoguanidina, apesar de não aumentar de forma significante a porcentagem de células 

infectadas, aumentou o número de parasitos por macrófago e o índice de infecção 

(Índice de infecção, Meio vs Aminoguanidina 10-3 M: 200 vs 389, p < 0,05, Fig. 12C). 

Na Figura 12 são apresentadas fotomicrografias dos macrófagos infectados, na ausência 

ou presença de aminoguanidina. 
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Figura 11. Avaliação do efeito da inibição da produção de ROI por macrófagos humanos 
infectados com L. (V.) braziliensis (4 h). Os macrófagos foram tratados 30 minutos antes da 
infecção com Apocinina (10-4 M). As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1), após 4 h de 
incubação, foram lavadas e o tratamento reposto. Em seguida foram incubadas por até 48 h. Em 
A, a porcentagem de macrófagos infectados. Em B, o número de parasitos por células. Em C, o 
índice de infecção. Cada ponto representa um indivíduo avaliado em duplicata e as linhas 
horizontais são as medianas (n = 11), sendo realizados 3 experimentos independentes.             
*p < 0,05 (Meio vs Apocinina). Em D, fotomicrografia de macrófagos infectados sem 
tratamento, Meio. Em E, macrófagos tratados. 
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Figura 12. Avaliação do efeito da inibição da produção de NO em macrófagos humanos 
infectados com L. (V.) braziliensis (48 h). Os macrófagos foram tratados 30 min antes da 
infecção com Aminoguanidina (10-3 M). As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1), após 4 h 
de incubação, foram lavadas e o tratamento reposto. Em seguida, foram incubadas por até 48 h. 
Em A, a porcentagem de macrófagos infectados. Em B, o número de parasitos por células. Em 
C, o índice de infecção. Cada ponto representa um indivíduo avaliado em duplicata e as linhas 
horizontais são as medianas (n = 11), sendo realizados 3 experimentos independentes. *p < 0,05 
(Meio vs Aminoguanidina); Em D, fotomicrografia de macrófagos infectados sem tratamento, 
Meio. Em E, macrófagos tratados com aminoguanidina. 
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5.7.  Produção de espécies reativas de oxigênio por macrófagos humanos 

incubados com L. (V.) braziliensis 

 

Para avaliar se os macrófagos humanos eram capazes de produzir ROI, foi 

avaliada a produção de ânion superóxido por meio do ensaio da redução do NBT. Os 

macrófagos foram incubados por 1 h com L. (V.) braziliensis na ausência ou presença 

dos tratamentos: PAF, apocinina ou antagonista de PAF, o PCA 4248. Os resultados 

preliminares mostraram que os parasitos induzem a produção de ânion superóxido 

(Meio vs Leishmânia: 0% vs 25%, n = 3, Fig. 13A). Quando os macrófagos foram 

tratados com o PAF, houve uma tendência de aumento da produção de ROI induzida 

por leishmânia (Leishmânia vs Leishmânia + PAF: 25% vs 32%, n = 3, Fig. 13B). Além 

disso, a apocinina diminuiu a produção de ROI induzida por leishmânia           

(Leishmânia vs Leishmânia + apocinina: 25% vs 11,5%, n = 3, Fig. 13C), bem como o 

aumento  induzido pelo PAF (Macrófagos infectados: PAF vs PAF + apocinina,        

32% vs 25,5%, n =3, Fig. 13D). O antagonista do receptor do PAF também diminuiu a 

produção de ROI induzida por leishmânia (Leishmânia vs Leishmânia + PCA 4248: 

25% vs 19%,     n = 3, Fig. 13E). A Figura 14 é uma fotomicrografia que ilustra célula 

NBT positiva (seta preta) e célula NBT fortemente positiva (seta branca). 
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Figura 13. Produção de ânion superóxido é induzida por L. (V.) braziliensis e 
aumentada pelo PAF em macrófagos humanos. Macrófagos foram pré-tratados com PAF 
(3 h) ou PCA4248 (PCA) ou apocinina (APO) por 30 min. Em seguida, foram incubados por 
1 h com os parasitos (Leish), seguida do ensaio do NBT, conforme descrito em Materiais e 
Metodos. É apresentada a porcentagem de células positivas, sendo que cada ponto representa 
um indivíduo avaliado em duplicata e as linhas horizontais são as medianas (n = 3).  
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Figura 14. Fotomicrografia dos macrófagos positivos no ensaio de redução de NBT: 
produção de ânion superóxido induzida por L. (V.) braziliensis. Macrófagos humanos foram 
incubados 1 h com parasitos, após pré-tratamento com PAF (10-10 M) por 3 h. Uma solução de 
Hanks-Tris 0,05% de NBT foi adicionada, seguida de incubação por 20 min, a 36°C (5% CO2). 
As células foram fixadas e coradas com solução de safranina. A fotomicrografia mostra uma 
célula positiva contendo pouco precipitado azul (seta preta) e uma célula fortemente positiva 
(seta branca), em aumento de 1000x.  
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6. DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho foi demonstrado que o isolado L. (V.) braziliensis IMG3 

cresce bem em culturas axênicas e infecta macrófagos humanos. Na análise do 

crescimento em culturas in vitro foi observado um perfil de crescimento similar às 

curvas de crescimento obtidas com o isolado de referência M2903, descritas por Rey et 

al. (1990), apesar do uso de diferentes meios de cultura. No cultivo dos parasitos in 

vitro, os parasitos foram considerados em fase logarítmica de crescimento até o 4º dia 

de cultura, passando após esse período, para a fase estacionária do crescimento, como já 

descrito anteriormente (Rey et al. 1990). Para a infecção dos macrófagos humanos, foi 

definida a utilização dos parasitos em fase estacionária do crescimento (6º dia de 

cultivo), como sendo a fase em que os parasitos diferenciaram-se em formas infectantes, 

as promastigotas metacíclicas (da Silva & Sacks 1987; Soares et al. 2005). Da Silva Jr 

(2012) analisou a metaciclogênese do isolado IMG3, mostrando que no 6º dia, cerca de 

70% dos parasitos são formas metacíclicas (manuscrito em preparação). 

A avaliação da capacidade de infecção de macrófagos humanos com L. (V.) 

braziliensis mostrou que a infecção é heterogênea, com alguns macrófagos contendo 

apenas um parasito e outros infectados por vários parasitos. Houve elevada 

variabilidade nos resultados individuais, sugerindo um papel do hospedeiro na 

determinação da infeção. O número médio de parasitos por macrófagos e o índice de 

infecção aumentaram de forma significante de 4 h para 48 h, indicando que os 

macrófagos humanos permitem o crescimento dos parasitos. Os parasitos foram 

quantificáveis até 72 h de cultura a 35ºC, estando alguns íntegros dentro dos 

macrófagos, indicando que estas células sustentam a viabilidade das leishmânias até este 

período. Diferentes períodos de incubação de macrófagos humanos com L. major ou L. 

(V.) panamensis têm sido utilizados, com relações parasitos:macrófago em geral 10:1 ou 

20:1 (Vouldoukis et al. 1995; Bosque et al. 1998), semelhante ao que foi utilizado neste 

trabalho. No presente trabalho, os tempos de 4 h e 48 h de incubação foram 

selecionados para avaliar a fagocitose e a atividade leishmanicida, respectivamente 

(Hsiao et al. 2011; Afonso et al. 2008). 

Para avaliar o papel do PAF na infecção dos macrófagos humanos com L. (V.) 

braziliensis, os macrófagos foram tratados com PAF exógeno ou um antagonista de 

PAF. Ambos os tratamentos não foram tóxicos para os parasitos ou para as células 

humanas. Os dados obtidos com a adição de PAF, 3 h antes ou no momento da infecção, 



58 

 

às culturas de macrófagos, mostraram um aumento do índice de infecção nas primeiras 

4 h de incubação, o que sugeriu um aumento da fagocitose pelo tratamento com o PAF. 

Em aparente contraste, o pré-tratamento com o antagonista do PAF, o PCA 4248, 

demonstrou um aumento do índice de infecção dos macrófagos incubados com L. (V.) 

braziliensis por 4 h. Estes resultados sugerem que o PAF, produzido durante a infecção 

com L. (V.) braziliensis, modula negativamente a fagocitose dos parasitos (4 h), 

diminuindo o índice de infecção. Ou ainda, que diferenças nas concentrações de PAF 

endógeno e exógeno possam causar efeitos divergentes na fagocitose de L. (V.) 

braziliensis. Pode ser sugerido que a concentração intracelular de PAF imediatamente 

após a infecção seja elevada, sendo inibidora da fagocitose, uma vez que os 

experimentos com PAF exógeno mostraram que concentrações mais baixas de PAF são 

mais eficazes em aumentar a fagocitose. Sabemos que a internalização da leishmânia é 

mediada por vários receptores como receptores do complemento CR3 e CR1, receptores 

de manose, receptores Fc e receptores de fibronectina (Ueno & Wilson 2012). Estes 

receptores se ligam a moléculas presentes nas superfícies das partículas ou 

microrganismos, promovendo a remodelagem do citoesqueleto e da membrana celular, 

que é necessária para a internalização. Embora a ligação ao receptor seja o principal 

iniciador da fagocitose, a capacidade fagocítica pode ser influenciada por diversos 

mediadores inflamatórios específicos, como o PAF, por meio de segundos mensageiros. 

O Ca++ está envolvido em etapas críticas da fagocitose e o PAF induz aumento 

transitório da concentração intracelular de Ca++ (Nunes & Demaurex 2010). Portanto, o 

aumento da capacidade fagocítica observada neste trabalho, quando foi adicionado o 

PAF às culturas, pode estar diretamente relacionada ao aumento da concentração 

intracelular de Ca++ após o tratamento com PAF.  

O influxo de Ca++ ocorre durante o aumento da expressão dos receptores de 

superfície para o complemento, CR3 e CR1, observado em polimorfonucleares quando 

incubados com ionóforo de cálcio. A adição de PAF em culturas de polimorfonucleares 

humanos aumenta a expressão dos receptores CR3 e CR1, sendo que o CR3 aumenta 

190% e o CR1 174%, quando comparada com culturas não estimuladas com PAF. O 

aumento máximo da expressão dos receptores foi observado entre 15 a 30 min após a 

estimulação.  Ainda em polimorfonucleares humanos, o tratamento com antagonista do 

PAF, o SRI-441, causou uma inibição de 80 a 95% da expressão dos receptores de 

membrana CR3 e CR1 (Shalit et al. 1988). Estes resultados sugerem que o PAF 

aumenta a expressão destes receptores, o que pode causar um aumento da fagocitose. 
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Sabendo que os receptores do complemento, CR1 e CR3, desempenham um papel 

importante na fagocitose de leishmânia e podem agir em conjunto para facilitar a 

ligação e a captura do parasito (Ueno & Wilson 2012), os nossos resultados com 

macrófagos estão em aparente contradição com estes dados para os polimorfonucleares, 

ao considerarmos os efeitos do antagonista de PAF, mas concordam com os resultados 

quando o PAF é adicionado às culturas.  Estudos devem ser realizados em macrófagos 

humanos para avaliar os efeitos deste mediador nos receptores utilizados por 

leishmânias para a infecção. 

Em um estudo com eosinófilos infectados com Staphylococcus aureus foi 

demonstrado que essas células usam o PAFR para interagir com a bactéria. O bloqueio 

do receptor com antagonistas do PAF impede a fagocitose, a desgranulação, a geração 

de ânion superóxido, a adesão e a produção de citocinas (Hosoki et al. 2012). No 

presente estudo, o bloqueio do PAFR aumentou o índice de infecção nas primeiras 4 h, 

sugerindo, portanto, que as leishmânias não utilizam este receptor para serem 

capturadas pelos macrófagos.  

Como nos experimentos do presente estudo os efeitos do PAF endógeno e do 

exógeno foram diferentes na fagocitose, sendo que durante os experimentos os 

macrófagos e os parasitos estavam em contato com o PAF exógeno, seria possível que o 

PAF tivesse diferentes efeitos sobre as células e os parasitos, interferindo na infecção. 

Em um trabalho anterior, foi relatado que formas promastigotas de L. (L.) amazonensis 

pré-tratadas com PAF são capazes de infectar macrófagos de forma mais eficiente (Rosa 

et al. 2001; Dutra et al. 2009). Esse aumento da infecção quando a leishmânia é pré-

tratada com PAF foi contrário ao efeito do tratamento de macrófagos murinos com 

PAF, que apresentaram diminuição da captura dos parasitos (Rosa et al. 2001). Os 

nossos resultados, com L. (V.) braziliensis e macrófagos humanos, foram opostos aos 

resultados destes autores, pois o tratamento dos parasitos L, (V.) braziliensis com PAF 

diminuiu, de forma significante, a  infecção, sugerindo que a ação do PAF exógeno para 

aumentar a fagocitose é por efeito nos macrófagos. Estes dados iluminam diferenças 

importantes na relação parasito-hospedeiro quando analisando macrófagos de diferentes 

origens (humanos x murinos) e parasitos de diferentes espécies (L. (V.) braziliensis x L. 

(L.) amazonensis e L. tropica) 

Em macrófagos peritoneais murinos, o tratamento com PAF 10-9 M inibiu cerca 

de 40% da infecção por L. (L.) amazonensis em 1 h de incubação, sugerindo que o PAF 

inibe a incorporação dos parasitos pelas células. Este resultado poderia ser atribuído à 
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ativação de proteína quinase C nos macrófagos, que leva a uma elevada produção de 

ROI (ânion superóxido), o que pode causar a morte dos parasitos (Rosa et al. 2001). A 

suscetibilidade de diferentes espécies de leishmânia aos mecanismos microbicidas dos 

macrófagos, bem como um curso temporal de produção de ROI em diferentes células 

(Novais et al. 2009) podem explicar diferenças nos resultados observados entre os 

trabalhos. No presente trabalho, o tratamento com o PAF aumentou a incorporação dos 

parasitos pelos macrófagos humanos, eliminando a possibilidade de que estes 

estivessem sofrendo ação rápida de ROI a ponto de diminuir a infecção em 4 h. No 

entanto, após 4 h os efeitos de uma rápida produção de ROI poderiam ser importantes 

para a atividade microbicida avaliada em 48 h, como discutido abaixo. 

Neste trabalho, foi demonstrado que durante as primeiras 48 h de infecção, o 

PAF endógeno pode auxiliar no controle da infecção, no entanto, em períodos mais 

tardios este mediador parece não mais afetar significantemente a atividade 

leishmanicida dos macrófagos. Os dados indicam que o PAF, produzido imediatamente 

após a infecção, modula negativamente a fagocitose nas primeiras 4 h, e positivamente a 

atividade leishmanicida somente durante as primeiras 48 h de infecção. O bloqueio do 

PAFR com o PCA 4248, após as primeiras 4 h de infecção não alterou 

significantemente o índice de infecção (48 h), sugerindo que a atividade do PAF 

endógeno ocorre nas primeiras 4 h de infecção. Pode ser sugerido que após as primeiras 

horas de infecção e produção de PAF, ocorra uma diminuição da expressão dos 

receptores para o PAF. É conhecido que receptores acoplados a proteína G são 

internalizados após a ligação com o agonista, tornando as células temporariamente 

refratárias à ação do agonista, o que é descrito para o PAF (Takano et al. 1994).  

Os nossos resultados com o antagonista de PAF na atividade microbicida (48 h) 

condizem com aqueles encontrados por Lonardoni et al. (2000), onde em experimentos 

in vitro com macrófagos murinos e com a adição de antagonista de PAF, WEB 2086, 

houve um aumento do índice de infecção, sugerindo que o PAF é gerado 

endogenamente e exerce uma inibição do crescimento do parasito. Além disso, 

camundongos deficientes em PAFR e infectados com L.(L.) amazonensis foram mais 

suscetíveis à infecção, apresentando um tamanho maior da lesão e um número maior de 

parasitos no local da lesão, sugerindo que a sinalização via PAFR é essencial para o 

controle da infecção em murinos (Santiago et al. 2006).  

É possível que o PAF, junto com outros agentes ativadores de macrófagos, 

aumente a atividade microbicida dos macrófagos, podendo auxiliar no controle da 
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infecção. Um dos ativadores usados frequentemente em culturas de macrófagos é o 

LPS. Estudos tem demonstrado uma variedade de receptores envolvidos na interação 

leishmânia:macrófago, entre eles o receptor para LPS, o TLR4. Os TLRs fornecem uma 

ligação entre a imunidade inata e a adaptativa, permitindo o reconhecimento de 

inúmeros produtos microbianos, incluindo protozoários. Foi demonstrado que o PAF 

induz a expressão de TLR4 em células epiteliais intestinais humanas (Soliman et al. 

2010). As interações iniciais dos TLRs e seus ligantes iniciam a transdução de sinais por 

meio de proteínas adaptadoras MyD88 (do inglês myeloid diferentiation factor 88) e 

TRIF (do inglês toll-receptor-associated activator of interferon), resultando na ativação 

de fatores reguladores da transcrição de mediadores inflamatórios, tais como o NF-κB e 

os IRFs, o que leva à produção de IFN Tipo I,  TNF, IL-12, moléculas co-estimuladoras 

CD80 e CD86, em macrófagos e células dendríticas. Estudos com camundongos tem 

demonstrado o papel da sinalização via TLR na resposta imune contra Leishmania. 

Camundongos C57BL/6 deficientes em MyD88 e TLR4 são mais sucetíveis à infecção 

por L. major (Kropf et al. 2004b). Macrófagos de camundongos deficientes em TLR4 

infectados com L. (V.) panamensis apresentam reduzida produção de TNF e há um 

aumento da sobrevivência do parasito nestes macrófagos (Gallego et al. 2011).  O 

TLR4, portanto, é necessário para o controle eficiente do parasito, o que pode ser 

devido a um aumento da expressão de iNOS. A expressão de iNOS leva à síntese de NO 

e, consequentemente, à morte da leishmânia. Na ausência de TLR4, a atividade mais 

intensa da arginase aumenta a formação de poliaminas, que facilitam o crescimento do 

parasito, e reduz a formação de NO (Kropf et al. 2004a).  

Sabendo que o LPS é um ativador clássico de macrófagos, que os TLRs são 

relevantes na proteção contra leishmânia e que o PAF aumenta a produção de NO 

induzido por LPS e imunocomplexos (Mustafa et al. 1996; Steil et al. 1995), neste 

trabalho, os macrófagos foram sensibilizados com PAF e depois ativados com LPS. Foi 

demonstrado que a adição de LPS às culturas, no momento da infecção com os 

parasitos, não apresentou efeito significante ou parcialmente reverteu o efeito do PAF 

em diminuir o índice de infecção. O LPS ativa várias vias de sinalização intracelular 

que incluem a via do NF-κB, fosfolipase C, proteínas quinases e fosfolipase A2. A 

ativação da fosfolipase C libera diacilglicerol e inositol 1,4,5 trifosfato que induz 

aumento do cálcio intracelular. Além disso, a estimulação com LPS resulta na 

fosforilação e ativação de várias proteínas quinases, incluindo tirosina quinases que 

medeiam a produção de citocinas, e a proteína quinase ativada por mitógeno que ativa a 
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fosfolipase A2 citosólica para liberar ácido araquidônico, levando à produção de vários 

mediadores inflamatórios, entre eles o PAF (Chow et al. 1995; Guha & Mackman 

2001). O promotor do gene iNOS contém um sítio de ligação para o NF-κB, sendo o 

NF-κB envolvido na regulação da indução de iNOS a nível transcricional estimulado 

por LPS em macrófagos murinos derivados de medula óssea, culminando na produção 

de NO (Kim et al. 2008). Um mecanismo pelo qual o PAF pode aumentar a atividade 

microbicida dos macrófagos é também a indução de NO, o que também pode ser via 

ativação de NF-κB (Howard et al. 2011). Portanto, seria esperado um sinergismo entre 

PAF e LPS, nos experimentos do presente trabalho, para aumentar a ativação dos 

macrófagos, no entanto, tal efeito não ocorreu.  

  Bulger et al. (2002), avaliando as vias de sinalização intracelular após ativação 

por LPS, observaram que a produção de citocinas em resposta ao LPS é dependente de 

PAF, pois o tratamento de culturas de macrófagos alveolares de coelhos com PAF-AH 

inibe a transcrição do gene do TNF e a ativação do NF-κB. Se por um lado, então, o 

LPS pode agir sinergicamente com a via de produção de PAF, para aumentar a 

produção de NO e de citocinas, o que aumentaria a atividade microbicida dos 

macrófagos, por outro lado, tem sido demonstrado que o LPS é capaz de induzir PAF-

AH em células MM6 (linhagem de monócitos humanos) não aderentes. O LPS e o PAF 

apresentam vias de indução da PAF-AH independentes (Howard et al. 2011). Em estudo 

recente, ao avaliar o metabolismo lipídico na virulência de Leishmania, Pawlowic & 

Zhang (2012) observaram que durante a infecção, parasitos lisados podem liberar    

PAF-AH, o que pode facilitar a sobrevivência dos parasitos. Estes resultados indicam 

que a PAF-AH liberada por Leishmania pode degradar o PAF presente na cultura ou 

dentro dos macrófagos, contribuindo para o aumento da infecção. Como LPS e PAF 

estimulam a expressão de PAF-AH, a degradação de PAF poderia explicar a ausência de 

significante sinergismo entre PAF e LPS para diminuir o índice de infecção de 

macrófagos humanos com L. (V.) braziliensis, como era esperado no presente trabalho.  

Valone & Epstein (1988) demonstraram que o PAF estimula a síntese de TNF e 

IL-1 por monócitos e macrófagos humanos. Por outro lado, o TNF, a IL-1 e o IFNγ 

estimulam a síntese de PAF, estabelecendo uma alça de retroalimentação positiva para a 

síntese de agentes que estimulam a citotoxicidade de monócitos. O IFNγ é uma citocina 

importante para a ativação de macrófagos que leva ao aumento da atividade tumoricida 

e microbicida, além de aumentar a capacidade de resposta a produtos bacterianos como 

o LPS, aumentando a produção de NO, citocinas como TNF e IL-12 e moléculas co-
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estimuladoras (Gallego et al. 2011). Um mecanismo, que explica o aumento da resposta 

ao LPS, é a indução de TLR4 pelo IFNγ (Bosisio 2002). A sensibilização de macrófagos 

com IFNγ e posterior ativação com LPS induz mecanismos microbicidas contra 

leishmânia, tanto em macrófagos murinos quanto em humanos, sendo usadas 

concentrações similares (10 a 100 U/mL de IFNγ e 100 ng/mL de LPS) às do presente 

trabalho nos trabalhos de Passwell et al. (1994), Panaro et al. (1999) e Brandonisio et al. 

(2001). No presente trabalho, a adição de IFNγ às culturas 24 h antes da infecção com 

leishmânia, diminuiu a infecção de macrófagos humanos na maioria dos indivíduos (em 

sete indivíduos avaliados houve inibição da infecção variando de 29% a 97%). Estes 

resultados sugerem que o IFNγ por si só já pode aumentar a atividade leishmanicida dos 

macrófagos de alguns indivíduos, como previamente descrito por Panaro et al. (1999) e 

Brandonisio et al. (2001). No presente trabalho, a adição de LPS aos macrófagos 

sensibilizados com IFNγ não causou aumento significante na diminuição do índice de 

infecção causado pelo IFNγ. A combinação PAF e LPS, como descrito acima, não 

melhorou o controle da infecção pelos macrófagos. Porém, a sensibilização com IFNγ, 

seguida de PAF e, então, ativando com LPS causou uma diminuição adicional do índice 

de infecção. Nenhum tratamento foi eficaz para causar a morte de todos os parasitos, em 

qualquer preparação de macrófagos avaliada. Os dados indicam que a ativação dos 

macrófagos humanos com PAF causa um resultado similar ao da ativação destas células 

com INFγ para o controle da infecção com L. (V.) braziliensis. 

No presente trabalho, houve uma diminuição do índice de infecção após 48 h de 

incubação, especialmente quando foi utilizado o PAF 10-10 M no momento da adição 

dos parasitos aos macrófagos. Os dados sugerem que o PAF exógeno pode contribuir 

para o aumento da atividade microbicida dos macrófagos. Além da fagocitose, descrita 

anteriormente, a produção de ROI é afetada pelo aumento intracelular da concentração 

de Ca++ (Nunes & Demaurex 2010) e ativação de proteína quinase C (Chakraborty et al. 

2000), vias que são ativadas pelo PAF. A geração de vários ROI, tais como ânion 

superóxido, peróxido de hidrogênio e radicais hidroxilas é iniciadas pelo complexo 

enzimático transmembrânico NADPH oxidase. O Ca++ está envolvido na ativação do 

complexo NADPH, atuando como um segundo mensageiro. Então, é esperado que a 

produção de ânion superóxido aumente com o estímulo do PAF. O aumento da 

capacidade de gerar ROI pode aumentar a capacidade de fagócitos para destruir 

microrganismos (Muehlmann et al. 2012). Os produtos da explosão respiratória são 
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altamente tóxicos para microrganismos e algumas células tumorais (Klebanoff 1980). 

Por exemplo, a capacidade dos macrófagos humanos em matar T. cruzi intracelular ou 

inibir o crescimento de T. gondii foi atribuído ao aumento de peróxido de hidrogênio 

(Nathan et al. 1979). O PAF é um potente estimulador de explosão respiratória em 

monócitos humanos e em macrófagos derivados de monócitos, induzindo peróxido de 

hidrogênio e ânion superóxido (Rouis et al. 1988). No presente trabalho, para avaliar se 

o PAF altera a capacidade dos macrófagos humanos infectados com L. (V.) braziliensis 

em produzir ROI, primeiramente foi avaliado se ROI seriam importantes para o controle 

desta infecção. Os macrófagos humanos tratados com apocinina, inibidor da NADPH 

oxidase, apresentaram um aumento significante da infecção, sugerindo que L. (V.) 

braziliensis induz ROI e estes contribuem para o controle dos parasitos. De fato, foi 

detectada  produção de ânion superóxido pelos macrófagos infectados com L. (V.) 

braziliensis. Estes dados estão de acordo com aqueles de Khouri et al. (2009) que 

mostraram a importância de ânion superóxido na infecção de macrófagos humanos com 

L. (L.) amazonensis. 

Os mecanismos usados por macrófagos humanos para matar Leishmania ainda 

não foram totalmente esclarecidos, mas sabe-se que o NO tem um papel importante no 

controle da infecção em murinos (Liew et al. 1990; Novais et al. 2009). Sabendo que o 

NO é reconhecido como um potente agente leishmanicida in vivo e in vitro, Lonardoni 

et al. (2000) demonstraram que o efeito  do PAF na atividade microbicida de 

macrófagos murinos para L.(L.) amazonensis é mediado por NO.   

Novais et al. (2009) demonstraram que a produção de ânion superóxido em co-

culturas de neutrófilos e macrófagos de camundongos infectados com L. (V.) 

braziliensis aumenta a partir de 2 h de infecção, enquanto que um pequeno aumento da 

produção de NO só foi observada após 72 h de cultura.  A eliminação dos parasitos foi 

dependente da produção de TNF e ânion superóxido. Novais et al. (2009) ainda 

mostraram que com macrófagos humanos infectados com L. (V.) braziliensis, a 

produção de TNF também estava relacionada à morte dos parasitos nas co-culturas de 

macrófagos com neutrófilos. Em contrapartida, Rocha et al. (2007), usando animais 

geneticamente deficientes, mostraram que a deficiência de NADPH oxidase não afeta o 

controle da infecção por L. (V.) braziliensis em camundongos, enquanto a deficiência de 

iNOS afeta profundamente o controle desta infecção, sugerindo que o NO, mas não 

ROI, é necessário para matar L. (V.) braziliensis. Estes resultados apontam diferenças 

entre seres humanos e camundongos quanto aos mecanismos microbicidas para 
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leishmânias, ressaltando a importância da avaliação da infecção de macrófagos 

humanos. A avaliação de diferentes isolados de L. (V.) braziliensis, originados de 

pacientes com LC, demonstraram que alguns isolados são resistentes ao NO, 

correlacionando a resistência com o tamanho das lesões. Os dados sugerem que os 

parasitos podem se tornar mais resistentes ao NO, escapando da morte em macrófagos 

humanos. A interação entre o NO e o ânion superóxido (O2
-) leva à formação de 

peroxinitrito (ONOO-ROS) que possui um maior efeito tóxico sobre formas amastigotas 

in vitro, quando comparado ao NO (Linares et al. 2000; Van Assche et al. 2011). In 

vivo, a importância do NO no controle da infecção foi observado quando injetado um 

inibidor competitivo de L-arginina nas lesões dos camundongos, levando à exarcebação 

da lesão e aumento do número de parasitos (Liew et al. 1990). Panaro et al. (1999), em 

experimentos com macrófagos humanos e L. infantum chagasi demonstraram que os 

macrófagos infectados apresentam aumento da expressão de iNOS e da liberação de 

NO, quando estimuladas com rIFNγ e LPS comparados aos macrófagos infectados sem 

estimulação prévia. Além disso, observaram que quando os macrófagos infectados eram 

tratados com um inibidor de iNOS, havia uma diminuição da produção de NO e da 

atividade microbicida, sugerindo um importante papel para o NO na leishmaniose 

humana.  No presente trabalho, o tratamento dos macrófagos com aminoguanidina, um 

inibidor de iNOS, aumentou significantemente a infecção com L. (V.) braziliensis. 

Nossos dados, sugerem, portanto, a participação de ROI e NO na atividade 

leishmanicida dos macrófagos humanos infectados  com L. (V.) braziliensis. Os 

experimentos preliminares de produção de ROI sugerem que tanto o PAF exógeno 

quanto o endógeno podem aumentar a produção destas moléculas induzidas por L. (V.) 

braziliensis, em quantidades suficientes para diminuir o crescimento ou matar os 

parasitos. Estes experimentos serão expandidos para confirmar os efeitos do PAF no 

aumento da produção de ROI induzida por L. (V.) braziliensis em macrófagos humanos.  
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

• Macrófagos humanos são eficientemente infectados por L. (V.) braziliensis 

IMG3;  

• O tratamento dos macrófagos com um antagonista do PAFR causa aumento do 

índice de infecção, favorecendo a fagocitose e inibindo a atividade microbicida 

dos macrófagos. Estes dados sugerem que o PAF é produzido após infecção com 

L. (V.) braziliensis.  

• O tratamento dos macrófagos com PAF aumenta a infecção de macrófagos 

humanos nas primeiras 4 h de cultura por promover a fagocitose. 

• O tratamento dos macrófagos com PAF por 48 h pode diminuir a infecção, 

sugerindo um efeito no aumento da atividade microbicida. Mais experimentos 

devem ser realizados para uma melhor conclusão sobre este efeito do PAF. 

• A sensibilização de macrófagos com IFNγ e PAF mais o estímulo com LPS pode 

diminuir a infecção, apesar de nenhum tratamento, ou a combinação de todos, 

ter sido eficaz na total eliminação dos parasitos. 

• Os dados indicam que o PAF ativa os macrófagos humanos, sendo relevante no 

controle da infecção por L. (V.) braziliensis.  

• A produção de NO e a de ROI foram avaliadas e os experimentos preliminares 

sugerem que tanto o PAF exógeno quanto o endógeno pode aumentar a 

produção destas moléculas induzidas por L. (V.) braziliensis, em quantidades 

suficientes para diminuir o crescimento ou matar os parasitos. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma 

pesquisa, por ser um doador de sangue sadio. Meu nome é.. ..................................... sou 

um dos pesquisadores do projeto e minha área de atuação é Imunologia. Após ler com 

atenção este documento, ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste documento, que 

está em duas vias e também será assinado por mim, pesquisador, em todas as folhas. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, Drª. Fátima 

Ribeiro Dias nos telefones: Laboratório de Imunidade Natural/IPTSP: 062-3209 6116; 

residência: 62 3225 3751.  Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante 

nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 32 69 83 38 – 32 

69 84 26 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de 

Pesquisa Clínica, 2º andar. INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA 

SABER SOBRE A PESQUISA:  

• Título: Avaliação da atividade do fator ativador de plaquetas (PAF) na função 

microbicida de macrófagos humanos contra diferentes isolados de L. (Viannia) 

braziliensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis. 

• Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento: Arissa 

Felipe Borges, pesquisadora da equipe do projeto 

• Objetivos da pesquisa: Neste estudo pretendemos entender melhor como as 

pessoas que têm leishmaniose, doença que acontece em seres humanos e cães, se 

defendem da doença; 

• Detalhamento dos procedimentos: Uma das formas que podemos fazer para 

entender melhor a doença é estudando o sangue das pessoas que tem a doença e 

comparando com o das que não tem. A sua colaboração nesse sentido, seria a doação de 

cerca de 10 mL de sangue. A quantidade será obtida da colheita da bolsa de sangue, não 



 

 

sendo necessária uma nova coleta e o material será colhido uma única vez; seu sangue 

será utilizado imediatamente e não será estocado para outros trabalhos. 

• Riscos causados pela pesquisa: Pesquisa de risco mínimo 

• Ressaltamos que sua participação é voluntária e não irá além da coleta dos 10 

mL de sangue que será levada para o Laboratório do IPTSP, não havendo nenhum tipo 

de risco à sua saúde ou integridade física, a não ser os riscos mínimos de uma doação de 

sangue. Entretanto, caso algum dano a sua pessoa seja causado pelo desenvolvimento 

desta pesquisa, você tem o direito de solicitar indenização pelo dano causado.  

• Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação  

• Benefícios decorrentes da participação na pesquisa: Não haverá nenhum 

benefício direto a sua pessoa por esta pesquisa, porém, você estará contribuindo para 

estudos que tentam melhorar a qualidade de vida de pessoas com leishmaniose ou para 

prevenir contra a doença.  

• Período de participação do sujeito na pesquisa: A sua colaboração seria 

apenas a doação de cerca de 10 mL de sangue uma única vez, não sendo necessária uma 

nova coleta, assim encerrando a sua participação na pesquisa.   

• Sigilo: os resultados obtidos serão publicados em congressos e revistas 

especializadas, onde não terá nenhuma informação capaz de fazer a sua identificação. 

Garantido, assim, sigilo de sua participação. 

• Garantimos a expressão de liberdade de não aceitação, bem como o de retirar o 

consentimento de nossa pesquisa a qualquer momento. 

• Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão 

armazenados para estudos futuros.  

 

Nome e Assinatura do pesquisador 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA  

Eu,___________ ____________________, RG/ CPF/ nº de prontuário/ nº de 

matrícula________________________________________, abaixo assinado,  concordo 

em participar do estudo Avaliação da atividade do fator ativador de plaquetas (PAF) 

na função microbicida de macrófagos humanos contra diferentes isolados de L. 

(Viannia) braziliensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis,  sob a 

responsabilidade do Drª Fátima Ribeiro Dias, como sujeito voluntário. Fui devidamente 

informado e esclarecido pela pesquisadora Arissa Felipe Borges sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data 

_______________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 

________________________________________ 

 

Assinatura Dactiloscópica:   

 

 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável                      

_______________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar.  

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

Nome:_______________________________  Assinatura:________________ 

Nome: _______________________________ Assinatura: ________________  

• Observações complementares: 
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RESUMO 

  O fator ativador de plaquetas (PAF) é produzido por macrófagos durante a 

inflamação e infecções. Neste trabalho foi avaliado se o PAF é capaz de modular a 

infecção de macrófagos humanos com L. (V.) braziliensis. Macrófagos foram derivados 

de monócitos do sangue periférico e incubados com formas promastigotas, sendo a 

infecção avaliada sob microscopia de luz. O tratamento com o PAF 10-10 M, 3 h antes da 

adição dos parasitos, aumentou  o índice de infecção após 4 h de incubação, enquanto 

diminuiu este índice após 48 h de incubação, quando o PAF foi adicionado junto com os 

parasitos (p < 0,05). O efeito do PAF parece ser nos macrófagos e não nos parasitos, 

uma vez que o tratamento dos parasitos antes da incubação com as células diminuiu 

significantemente a infecção após 4 h. Os índices de infecção obtidos com tratamento 

com PAF foram similares aos obtidos com o tratamento dos macrófagos com rIFN�, 

PAF e LPS simultaneamente. O antagonista de PAF, PCA 4248, causou um aumento 

significante do índice de infecção dos macrófagos, de maneira dependente da 

concentração (p < 0,05), após 48 h. O efeito do PCA 4248 foi observado somente 

quando este estava presente durante as primeiras 4 h de incubação. A inibição da 

produção de reativos intermediários do oxigênio (ROI) e óxido nítrico (NO), com 

apocinina e aminoguanidina, respectivamente, aumentou a infecção (p < 0,05). Em 

paralelo, a quantificação da produção de ânion superóxido, demonstrou que L. (V.) 

braziliensis induz a produção de ROI e que esta produção pode ser aumentada pelo PAF 

exógeno ou endógeno. Em conclusão, o PAF modula a fagocitose e aumenta a atividade 

microbicida, dependendo da concentração, contribuindo para o controle da infecção de 

macrófagos humanos com L. (V.) braziliensis. A infecção de macrófagos humanos com 

L. (V.) braziliensis induz a produção de ROI e NO, sendo sugerido que o PAF aumenta 

a atividade microbicida dos macrófagos via aumento da produção de ROI. Os dados 

indicam que o PAF ativa os macrófagos humanos, podendo ser relevante no controle da 

infecção por L. (V.) braziliensis. 

Palavras chaves: Leishmania braziliensis, macrófagos humanos, PAF 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

 A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença infecto-parasitária que 

acomete a pele, a mucosa nasal e a faríngea, sendo causada por várias espécies de 

protozoários do gênero Leishmania (Gontijo & De Carvalho, 2003). No Brasil, a 

principal espécie responsável pela LTA é L. (V.) braziliensis, que está associada ao 

desenvolvimento das lesões mais graves da doença, com lesões cutâneas múltiplas ou 

extensas e em cerca de 2% dos casos ocorre acometimento da mucosa nasofaríngea 

(Nunes et al. 1995).  

A evolução clínica da doença causada por L. (V.) braziliensis é definida pela 

relação parasito-hospedeiro (Silveira, Lainson, De Castro Gomes, Laurenti, & Corbett, 

2009). Embora muito seja conhecido sobre a resposta imune adquirida na LTA, pouco 

ainda é conhecido sobre a imunidade natural, especialmente considerando os 

macrófagos humanos. A interação inicial entre os parasitos e os macrófagos pode 

determinar o curso da infecção.  

Os macrófagos produzem mediadores lipídicos da inflamação, entre eles o fator 

ativador de plaquetas (PAF), após ativação. Os efeitos biológicos do PAF são mediados 

pela ligação ao seu receptor (PAFR), que é tradicionalmente expresso na membrana 

citoplasmática de células e tecidos, mas existem evidências farmacológicas que dão 

suporte para a presença de sítios de ligação intracelular do PAF (Bazan 1998; Liu et al. 

1998). Este receptor pertence à família de receptores transmembrânicos de sete α-

hélices acoplados a proteína G. Os sinais transduzidos pelo PAFR são importantes para 

as funções do PAF, entre elas o auxílio no desenvolvimento da inflamação, promovendo 

quimiotaxia, agregação plaquetária, leucocitose e aderência de leucócitos ao endotélio 

vascular. Na inflamação, as ações do PAF são bem caracterizadas, 

sendo que este medeia interações célula-célula em modelos de 

inflamação aguda e crônica, em praticamente todos os órgãos 

(Prescott, Zimmerman, Stafforini, & McIntyre, 2000). Devido ao 

importante papel do PAF na inflamação, sua participação em infecções tem sido 

associada à patogênese das doenças, como é o caso da infecção pelo vírus H1N1, 

malária cerebral e dengue (Garcia et al. 2010; Souza et al. 2009; Lacerda-Queiroz et al. 

2012). A adição de PAF a culturas de queratinócitos e células de Langerhans humanas 

estimula a produção de interleucina-6 (IL-6) e IL-23, demonstrando que o PAF pode 



 

 

contribuir para diferenciação de células T ativadas para o subtipo Th17. O PAF também 

induz o aumento da expressão do regulador transcricional RORγt que direciona o perfil 

para Th17 e o aumento da expressão de IL-17, IL-21 e IL-22. Todos estes efeitos são 

bloqueados quando usado um antagonista do PAFR, o WEB2086 (Drolet et al., 2011). 

Por outro lado, o PAF parece ser importante não somente para a patogênese de doenças 

infecciosas inflamatórias, mas também como um fator que propicia o controle das 

infecções.  

Estudos sobre a participação do PAF, em modelos de doenças infecciosas, como 

na infecção de macrófagos peritoneais de camundongos por Trypanosoma cruzi ou L. 

(L.) amazonensis, mostram que o efeito inibidor do PAF no crescimento dos parasitos 

pode ser mediado por NO. Quando é adicionado um inibidor da síntese de NO (L-

NAME), em culturas de macrófagos peritoneais de camundongos resistentes ou 

suscetíveis infectados, na presença ou ausência de PAF, em ambas as linhagens de 

camundongos, o L-NAME aumenta a multiplicação dos parasitos, o que sugere a 

participação do NO como molécula microbicida induzida pelo PAF, que aumenta a 

atividade microbicida dos macrófagos (Lonardoni et al. 2000; Talvani et al. 2003).  

Na leishmaniose, um estudo da infecção in vitro de macrófagos peritoneais de 

camundongos C57BL/6 com L. (L.) amazonensis demonstrou que a deficiência do 

PAFR está associada a maior suscetibilidade à infecção. In vivo, os camundongos 

deficientes de PAFR apresentaram exacerbação das lesões. É possível que o PAF e a 

quimiocina CCL5 estejam envolvidos no recrutamento e mudanças simultâneas nos 

estados de ativação de macrófagos e linfócitos que chegam ao sítio da lesão, 

favorecendo uma maior produção de IFNγ nos linfonodos drenantes. Na ausência do 

PAFR, houve uma diminuição na expressão de iNOS, o que diminuiu o NO, e ocorreu 

um aumento da expressão de arginase-1, que aumenta poliaminas, contribuindo para a 

exacerbação da infecção. A associação entre PAF, CCL5 e IFNγ é, portanto, essencial 

para o controle da infecção do parasito (Santiago et al., 2006). 

 Na infecção por L. (L.) amazonensis a resistência é dependente da produção 

endógena de PAF, pois animais C57BL/6 resistentes à infecção quando foram tratados 

com dois antagonistas seletivos de PAF (WEB 2170 e BN-52021), antes e durante o 

curso da infecção, apresentaram maior gravidade das lesões cutâneas, aumento da carga 

parasitária no linfonodo drenante da lesão, além de aceleração da visceralização da 

infecção. Estes dados indicam que o PAF é produzido durante a infecção e a inibição do 



 

 

PAF endógeno é capaz de converter uma população de animais resistentes em 

suscetíveis (Lonardoni et al., 2000).  

A infecção de macrófagos humanos com L. (V.) braziliensis tem sido pouco 

avaliada e não é conhecido se o PAF é um modulador desta infecçao in vitro, 

participando das atividades do macrófago contra o parasito. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o papel do PAF na fagocitose e na atividade microbicida de 

macrófagos humanos infectados com L. (V.) braziliensis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Parasitos 

 

 O isolado MHOM/BR/2003/IMG da espécie L. (V.) braziliensis presente no 

Leishbank (Banco Imunobiológico de leishmânias da região Centro-Oeste, IPTSP/UFG) 

foi isolado de paciente com leishmaniose cutânea localizada. Os parasitos encontram-se 

congelados em soro fetal bovino (SFB), contendo 10% de dimetilsulfóxido de sódio 

(DMSO, Sigma Chem. Co. St. Louis, MD, EUA). Após descongelamento, os parasitos 

foram cultivados em meio Grace (Grace´s Insect Medium, Sigma) completo, contendo 

20% de SFB (Cripion Biotecnologia, Andradina, SP, Brasil) inativado, 2 mM de          

L-glutamina (Sigma), 100 U/mL de penicilina (Sigma) e 100 µg/mL de estreptomicina 

(Sigma), a 26ºC. Os parasitos foram repicados de três em três dias, iniciando a cultura 

com 5 x 105 parasitos/mL. Os parasitos eram quantificados em hematocitômetro, após 

fixação com formalina 0,3%, para estabelecer o repique, que foi realizado no máximo 

seis vezes. 

 

Separação de monócitos do sangue periférico   

 

As amostras de sangue venoso (cerca de 10 mL), obtidas de doadores sadios (n = 

80), que não estavam fazendo uso de medicamentos (Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas/UFG-Protocolo: 189/2011), foram colhidas em tubos à vácuo 

(Greiner bio-one, Vacuette, Americana, SP, Brasil), contendo solução de EDTA. Para 

obter as células mononucleares (CMN), o sangue foi centrifugado (200 g, por                

5 minutos, temperatura ambiente), para eliminar o plasma. Em seguida, o sangue foi 

diluído em salina tamponada com fosfatos (PBS) contendo EDTA 0,01 mM pH 7,3 



 

 

(v/v) e, então,  foi centrifugado sobre gradiente de densidade (Percoll, Sigma). As CMN 

foram distribuídas em placas de 24 poços (TPP, Techno Plastic Products, Trasadingen, 

Suíça), sobre lamínulas de vidro de 13 mm de diâmetro (Deckglaser, Braunschweig, 

Alemanha), na concentração de 2 x 105 células/500 µL de meio RPMI 1640 (Sigma) 

suplementado com 15% de SFB (Gibco, Brasil), 11 mM de bicarbonato de sódio e        

2 mM de L-glutamina (meio RPMI completo). Para a derivação dos macrófagos (5 

dias), o meio RPMI completo foi trocado a cada 48 h, sendo as células mantidas a 36ºC, 

5% de CO2. Após este período, os macrófagos foram incubados com os parasitos. 

 

Infecção dos macrófagos  

 
As formas promastigotas (6o dia de cultura, fase estacionária inicial) foram 

ressuspendidas em meio RPMI completo (1 x 108 parasitos/mL) e foram adicionados 

aos macrófagos (20 µL/poço,  ~ 10:1, parasito:célula). As placas foram incubadas a     

36 ºC, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO2. Após 4 h, foram lavadas 3 vezes com 

meio RPMI completo, a 37°C, para retirar o excesso de parasitos, e o meio foi reposto. 

As lamínulas foram colhidas após 4 h, 24 h, 48 h ou 72 h de cultura, sendo as células 

coradas com o Kit comercial Instant Prov (Newprov, Pinhais, PR, Brasil). Em seguida, 

as lamínulas foram fixadas sobre lâminas para microscopia (Entellan Novo; Merck 

KgaA, Damstadt, Alemanha) e sob microscopia de luz (aumento de 1.000 vezes), foi 

determinada a freqüência de células infectadas (300 células analisadas) e o número 

médio de parasitos por célula infectada (50 a 100 células infectadas analisadas). O 

índice de infecção foi calculado: % macrófagos infectados x número médio de parasitos 

por macrófagos infectados. 

 

Tratamento dos macrófagos com PAF exógeno na ausência ou presença de IFNγ e LPS 

 

O PAF (Bachem Inc., Torrence, CA, EUA) foi dissolvido em etanol e 

posteriormente diluído em PBS com albumina sérica bovina 0,25%. Para o tratamento 

dos macrófagos, foram usados três protocolos de acordo com o momento da adição do 

PAF. No primeiro protocolo, o PAF foi adicionado 3 h antes da infecção com os 

parasitos, às culturas de macrófagos nas concentrações de 10-6 M, 10-8 M e 10-10 M; no 

segundo, o agonista foi adicionado no momento da infecção com os parasitos e no 



 

 

terceiro, o agonista foi adicionado 4 h após a infecção. As culturas foram incubadas por 

4 h, sendo lavadas para a retirada do excesso de parasitos. O PAF foi reposto e as 

culturas foram mantidas incubadas por até 48 h. As lamínulas foram retiradas, fixadas, 

coradas e a infecção dos macrófagos foi avaliada conforme descrito acima.  Além disso, 

os macrófagos foram cultivados na ausência ou na presença da estimulação prévia com 

rIFNγ (Inferferon recombinante humano, Peprotech, Rocky Hill, 100 U/mL, 24 h), 

sendo posteriormente  incubados com os parasitos (conforme descrito anteriormente) e 

simultaneamente ativados com 100 ng/mL de lipopolissacarídeo (LPS, de Escherichia 

coli, sorotipo 0111:B4, Sigma). O PAF 10-10 M, foi usado para sensibilização dos 

macrófagos por 3 h antes da adição dos parasitos, nas culturas cultivadas na ausência ou 

presença de rIFNγ. Após  4 h de incubação com os parasitos e, na ausência ou presença 

de LPS, as culturas foram lavadas e, em seguida, os estímulos foram repostos e as 

culturas, incubadas por 48 h, a 36oC, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO2. Após 

esse período, as lamínulas foram colhidas, as células fixadas, coradas e analisadas. 

Como o PAF poderia estar atuando tanto nos macrófagos quanto nos parasitos, para 

avaliar os efeitos do PAF nos parasitos, estes foram incubados na ausência ou presença 

de PAF 10-6 M  por 2 h antes de serem adicionados aos macrófagos humanos cultivados 

sem tratamento. 

 

Tratamento dos macrófagos com antagonista de PAF  

 

Para avaliar o efeito do mediador endógeno PAF, os macrófagos foram tratados 

com diferentes concentrações de PCA 4248  10-5, 10-6 e 10-7 M (antagonista de PAF, 

Biomol, Palo Alto, CA, EUA), as quais foram usadas em experimentos de 

concentração-resposta. O composto foi dissolvido em etanol e posteriormente diluído 

em meio completo. Para avaliar a modulação da infecção, o PCA 4248 foi adicionado às 

culturas de macrófagos 30 min antes da infecção com os parasitos e mantidos por até 4 

h para avaliar a modulação da fagocitose e para avaliar a modulação da atividade 

microbicida dos macrófagos, o PCA 4248 foi mantido às culturas de macrófagos por até 

48 h de infecção. Após a infecção por 4 h, a 36ºC, as células foram lavadas como 

descrito anteriormente. O antagonista foi mantido durante toda a incubação. Após 4, 24, 

48 ou 72 h de incubação, as lamínulas foram retiradas, fixadas, coradas e a infecção dos 

macrófagos foi avaliada. 

 



 

 

Avaliação da produção de ROI por macrófagos incubados com L. (V.) braziliensis  

 

A técnica do NBT (nitro blue tetrazolium) foi adaptada a partir da técnica 

descrita por Muniz-junqueira & Paula-Coelho (2008), para avaliar a produção de ânion 

superóxido (O2
-). Os macrófagos foram incubados com PAF (10-10M) 3 h antes da 

adição dos parasitos. Em seguida, os macrófagos foram incubados 30 min antes da 

infecção, na ausência ou presença de apocinina (10-4 M) e/ou PCA 4248 (10-5 M). Em 

seguida, os macrófagos foram incubados com os parasitos. Após 1 h, os macrófagos 

foram tratados com uma solução Hanks-Tris contendo 0,05% de NBT (Sigma) por 20 

min, 36oC, 5% de CO2. As lâminas foram então lavadas e as células fixadas com 

metanol e coradas com uma solução de safranina 1,4% de glicerol e 28,6% em água 

destilada. A porcentagem de macrófagos que reduziu o NBT foi avaliada sob 

microscopia de luz, sendo os resultados  expressos como % de células positivas. 

 

Análises estatísticas   

 

Os dados foram apresentados como mediana, interquartis e valores mínimos e 

máximos. Os resultados foram avaliados pelos testes Mann Whitney ou pareado de 

Wilcoxon. O nível de significância foi estabelecido em p < 0,05. As análises foram 

realizadas utilizando o programa GraphPad Prism 5.0 (San Diego, CA, EUA). 

 

 

RESULTADOS 

Infecção de macrófagos humanos com Leishmania (V.) braziliensis: PAF aumenta a 

fagocitose e a atividade microbicida 

 

Inicialmente, foram determinadas as condições experimentais para a avaliação 

da infecção de macrófagos humanos com L. (V.) braziliensis, sendo definido o período 

de 4 h de incubação para avaliação da fagocitose e 48 h para avaliação da atividade 

microbicida. Houve um aumento significante do índice de infecção de 4 h para 48 h 

(110 vs 166, 5 p < 0,05), devido principalmente ao aumento do número médio de 

parasitos por macrófagos (2,7 vs 4,2, p < 0,05). Para avaliar se o PAF modula a infecção 

de macrófagos humanos por L. (V.) braziliensis, os macrófagos foram tratados com 

PAF, em diferentes concentrações, 3 h antes da infecção com os parasitos ou com PAF 



 

 

juntamente com a adição dos parasitos. O tratamento com PAF aumentou 

significantemente (p < 0,05) o índice de infecção (Fig. 1A, 1B), independentemente do 

momento em que foi adicionado aos macrófagos e de maneira dependente da 

concentração. Quando adicionado 3 h antes da infecção, o PAF causou um maior 

aumento do índice de infecção na concentração mais baixa utilizada  (10-10 M, Fig. 1E). 

Analisando se o efeito do PAF alteraria a atividade leishmanicida se fosse 

mantido durante 48 h de incubação, as culturas de macrófagos foram tratadas com PAF 

em diferentes concentrações e momentos (3 h antes da infecção com os parasitos, 

juntamente com os parasitos ou adicionados após a infecção por 4 h). Os parasitos 

foram adicionados e as culturas incubadas por 4 h, lavadas, o tratamento resposto, 

seguido de incubação por 48 h. Houve uma tendência para diminuição do índice de 

infecção em ambas as concentrações de PAF usadas, tanto quando o PAF foi adicionado 

3 h antes dos parasitos (Fig. 2A, 2B) quanto quando o PAF foi adicionado junto com os 

parasitos (Fig. 2C, 2D) ou 4 h depois da adição dos parasitos (Fig. 2E, 2F). Porém, 

quando o PAF foi adicionado junto com os parasitos, na concentração 10-10 M a 

diminuição do índice de infecção foi significante (Fig. 2D). 

 

Antagonista do receptor de PAF causa aumento do índice de infecção de 

macrófagos com Leishmania (V.) braziliensis 

 

É possível que os macrófagos humanos possam produzir PAF em resposta à 

infecção por L. (V.) braziliensis e que este, por sua vez, interfira no estabelecimento da 

infecção. Para avaliar se o bloqueio do PAF endógeno, com PCA 4248, alteraria a 

infecção de macrófagos humanos pelos parasitos, dois protocolos foram estabelecidos. 

No primeiro, o antagonista de PAF foi adicionado aos macrófagos 30 min antes da 

infecção e após 4 h de incubação com os parasitos, as células foram lavadas e as 

culturas foram incubadas até 48 h, sendo o meio e o PCA 4248 repostos. Houve um 

aumento significante do índice de infecção, de maneira dependente da concentração do 

PCA 4248 (Fig. 3). Este aumento foi devido principalmente a um maior número médio 

de parasitos por macrófago (dados não mostrados). As concentrações mais eficazes 

foram PCA 4248 10-5 M (68 vs 328, Fig 3B) e  10-6 M (68 vs 221, Fig. 3C).  

A fim de avaliar se o tratamento com o PCA 4248 afetaria o índice de infecção 

desde as primeiras horas de infecção, as culturas tratadas com PCA 4248 foram 

incubadas, por diferentes períodos, com este antagonista de PAF na concentração de   



 

 

10-5 M. Como é mostrado na Figura 4, o PCA 4248 causou um aumento significante do 

índice de infecção nas primeiras 4 h de incubação (84 vs 120, Fig. 4A), assim como 

após 48 h (113 vs 343, Fig. 4C), confirmando os resultados anteriores (Fig. 3B). O 

índice de infecção diminuiu após 72 h, quando não foi mais observado efeito 

significante do tratamento com o PCA 4248 (122 vs 177, Fig. 4D).  

No segundo protocolo, para avaliar se o aumento do índice de infecção causado 

pelo PCA 4248 (Fig. 4A, 4C) era consequência da alteração da infecção nas primeiras 

horas (fagocitose) ou da alteração da atividade microbicida dos macrófagos (48 h), os 

macrófagos foram incubados com os parasitos por 4 h e depois o antagonista do PAF foi 

adicionado às culturas. Apesar de uma tendência a aumentar o índice de infecção dos 

macrófagos de alguns indivíduos após 24 h de incubação (Fig. 4E), o tratamento com o 

antagonista de PAF não alterou significantemente o índice de infecção nos períodos 

analisados (24 h, 48 h, 72 h; Fig. 4E, 4F, 4G). 

 

L. (V.) braziliensis tratadas com PAF apresentam menor capacidade de infectar 

macrófagos humanos 

 

Como o PAF exógeno foi adicionado aos macrófagos e continuou presente 

durante a infecção, é possível que o PAF tenha diferentes efeitos sobre as células e os 

parasitos, que interfiram na infecção. Para avaliar esta hipótese, os parasitos foram 

tratados com PAF 10-6 M por 2 h, lavados e, então,  adicionados aos macrófagos      

(Fig. 5). Os macrófagos não receberam tratamento algum. Contrário ao que ocorreu 

quando os macrófagos foram tratados com PAF e os parasitos adicionados às culturas 

ainda na presença de PAF, o tratamento da leishmânia com PAF, antes da infecção, 

diminuiu significantemente a porcentagem de células infectadas (60,7% vs 33,0%, p < 

0,05, Fig. 5A), o número de parasitos por macrófagos (3,2 vs 1,8, p < 0,05, Fig. 5B) e 

consequentemente, o índice de infecção (202 vs 59, p < 0,05, Fig. 5C). 

 

Macrófagos humanos infectados com L. (V.) braziliensis controlam a infecção de 

maneira dependente de NO e ROI 

 

Para avaliar se o NO estaria envolvido na atividade microbicida dos macrófagos, 

as culturas foram tratadas com um inibidor de iNOS, a aminoguanidina. A inibição da 

produção de NO, apesar de não aumentar de forma significante a porcentagem de 



 

 

células infectadas, aumentou o número de parasitos por macrófago (Fig. 6B) e o índice 

de infecção dos macrófagos com L. (V.) braziliensis (Meio vs Aminoguanidina 10-3 M: 

200 vs 389, p < 0,05, Fig. 6C).  

Em seguida, para avaliar se a inibição da síntese de ROI alteraria a infecção dos 

macrófagos com L. (V.) braziliensis, os macrófagos foram tratados com apocinina      

10-4 M. As culturas de parasitos e macrófagos foram incubadas por 48 h. Como 

mostrado na Figura 7 o bloqueio da NADPH oxidase promoveu um aumento da 

infecção (200 vs 501), devido a um aumento no número de parasitos por célula (Fig. 

7B). Para avaliar se os macrófagos humanos eram capazes de produzir ROI após 

infecção com L. (V.) braziliensis, foi avaliada a produção de ânion superóxido por meio 

do ensaio da redução do NBT. Os macrófagos foram incubados por 1 h com L. (V.) 

braziliensis na ausência ou presença dos tratamentos: PAF, apocinina ou antagonista de 

PAF, o PCA 4248. Os resultados mostraram que os parasitos induzem a produção de 

ânion superóxido (Meio vs Leishmânia: 0% vs 25%, Fig. 8A). Quando os macrófagos 

foram tratados com o PAF, houve uma tendência de aumento da produção de ROI 

induzida por leishmânia (Leishmânia vs Leishmânia + PAF: 25% vs 32%,  Fig. 8B). 

Além disso, a apocinina diminuiu a produção de ROI induzida por leishmânia 

(Leishmânia vs Leishmânia + apocinina: 25% vs 11,5%, Fig. 8C), bem como o aumento  

induzido pelo PAF (Macrófagos infectados: PAF vs PAF + apocinina, 32% vs 25,5%, 

Fig. 8D). O antagonista do receptor do PAF também diminuiu a produção de ROI 

induzida por leishmânia (Leishmânia vs Leishmânia + PCA 4248: 25% vs 19%, Fig. 

8E). 

 

DISCUSSÃO 

No presente trabalho foi demonstrado que o isolado L. (V.) braziliensis IMG3 

infecta macrófagos humanos e ocorre um aumento do índice de infecção de 4 h para 48 

h, sugerindo um crescimento dos parasitos nestas células. Estes períodos de incubação 

foram selecionados para avaliar a fagocitose e a atividade leishmanicida, 

respectivamente, estando de acordo com trabalhos prévios (Hsiao et al. 2011; Afonso et 

al. 2008). 

Para avaliar o papel do PAF na infecção dos macrófagos humanos com L. (V.) 

braziliensis, os macrófagos foram tratados com PAF exógeno ou um antagonista de 

PAF. Ambos os tratamentos não foram tóxicos para os parasitos ou para as células 

humanas (dados não mostrados). O PAF aumentou o índice de infecção nas primeiras 4 



 

 

h de incubação, o que sugeriu um aumento da fagocitose. Em aparente contraste, o pré-

tratamento com o antagonista do PAF, o PCA 4248, também aumentou o índice de 

infecção dos macrófagos incubados com L. (V.) braziliensis, nestas primeiras horas. 

Estes resultados sugerem que o PAF, produzido durante a infecção com L. (V.) 

braziliensis, modula negativamente a fagocitose dos parasitos (4 h), diminuindo o índice 

de infecção. Ou ainda, que diferenças nas concentrações de PAF endógeno e exógeno 

possam causar efeitos divergentes na fagocitose de L. (V.) braziliensis. É sugerido que a 

concentração intracelular de PAF imediatamente após a infecção seja elevada, sendo 

inibidora da fagocitose, uma vez que os experimentos com PAF exógeno mostraram que 

concentrações mais baixas de PAF são mais eficazes em aumentar a fagocitose. A 

capacidade do PAF de aumentar a fagocitose já foi previamente demonstrada em outros 

modelos (Muehlmann et al., 2012). 

A internalização da leishmânia é mediada por vários receptores como receptores 

do complemento CR3 e CR1, receptores de manose, receptores Fc e receptores de 

fibronectina (Ueno & Wilson, 2012). A capacidade fagocítica pode ser influenciada por 

diversos mediadores inflamatórios específicos, como o PAF, por meio de segundos 

mensageiros. O aumento da capacidade fagocítica observada neste trabalho, quando foi 

adicionado o PAF às culturas, pode estar diretamente relacionado ao aumento da 

concentração intracelular de Ca++ após o tratamento com PAF (P. Nunes & Demaurex, 

2010). A adição de PAF em culturas de polimorfonucleares humanos aumenta 

rapidamente a expressão dos receptores CR3 e CR1. Nestas células, o tratamento com 

antagonista do PAF, o SRI-441, causou uma inibição de 80 a 95% da expressão dos 

receptores de membrana CR3 e CR1 (Shalit, Von Allmen, Atkins, & Zweiman, 1988). 

Estes resultados sugerem que o PAF aumenta a expressão destes receptores, o que pode 

causar um aumento da fagocitose. Sabendo que os receptores CR1 e CR3 desempenham 

um papel importante na fagocitose de leishmânia e podem agir em conjunto para 

facilitar a ligação e a captura do parasito (Ueno & Wilson, 2012), os nossos resultados 

com macrófagos estão em aparente contradição com estes dados para os 

polimorfonucleares, ao considerarmos os efeitos do antagonista de PAF, mas 

concordam com os resultados quando o PAF é adicionado às culturas.  Estudos devem 

ser realizados em macrófagos humanos para avaliar os efeitos deste mediador nos 

receptores utilizados por leishmânias para a infecção. Em um estudo com eosinófilos 

infectados com Staphylococcus aureus foi demonstrado que essas bactérias usam o 

PAFR para serem internalizadas (Hosoki et al., 2012). No presente estudo, o bloqueio 



 

 

do PAFR aumentou o índice de infecção nas primeiras 4 h, sugerindo, portanto, que as 

leishmânias não utilizam este receptor para serem capturadas pelos macrófagos.  

Como nos experimentos do presente estudo os efeitos do PAF endógeno e do 

exógeno foram diferentes na fagocitose, sendo que durante os experimentos os 

macrófagos e os parasitos estavam em contato com o PAF exógeno, seria possível que o 

PAF tivesse diferentes efeitos sobre as células e os parasitos, interferindo na infecção. A 

incubação de formas promastigotas de L. (V.) braziliensis com PAF antes da infecção 

dos macrófagos, diminuiu significantemente a capacidade destes parasitos em infectar 

os macrófagos. Os dados, portanto, sugerem que a ação do PAF exógeno para aumentar 

a fagocitose é por efeito nos macrófagos e não nos parasitos. Em um trabalho anterior, 

foi relatado que formas promastigotas de L. (L.) amazonensis pré-tratadas com PAF são 

capazes de infectar macrófagos de forma mais eficiente (Rosa et al. 2001; Dutra et al. 

2009). Esse aumento da infecção quando a leishmânia é pré-tratada com PAF foi 

contrário ao efeito do tratamento de macrófagos murinos com PAF, que apresentaram 

diminuição da captura dos parasitos (Rosa et al. 2001). Os nossos resultados, com        

L. (V.) braziliensis e macrófagos humanos, foram opostos aos resultados destes autores, 

iluminando diferenças importantes na relação parasito-hospedeiro quando analisados 

macrófagos de diferentes origens (humanos x murinos) e parasitos de diferentes 

espécies (L. (V.) braziliensis x L. (L.) amazonensis e L. tropica).  

O fato do PAF alterar a capacidade de infecção dos parasitos L. (V.) braziliensis, 

mostrado no presente trabalho, aponta uma importância deste mediador para a biologia 

do parasito, como vem sendo descrito para L. tropica (Dutra et al. 2009) e T. cruzi 

(Rodrigues, Dutra, Souto-Padrón, Cordeiro, & Lopes, 1996). Recentemente, foi 

demonstrado que formas promastigotas de L. major possuem atividade PAF-acetil 

hidrolase, enzima que degradada o PAF, aumentando a virulência do parasito 

(Pawlowic & Zhang, 2012). Se isto ocorre em L. (V.) braziliensis e ocorre também em 

formas amastigotas ainda é desconhecido. 

Neste trabalho, os dados indicam que o PAF, produzido imediatamente após a 

infecção, modula negativamente a fagocitose nas primeiras 4 h e positivamente, a 

atividade leishmanicida durante 48 h de infecção. O bloqueio do PAFR com o         

PCA 4248, após as primeiras 4 h de infecção não alterou significantemente o índice de 

infecção (48 h), sugerindo que a atividade do PAF endógeno ocorre nas primeiras 4 h de 

infecção. É possível que após as primeiras horas de infecção e produção de PAF, ocorra 

uma diminuição da expressão dos receptores para o PAF. É conhecido que receptores 



 

 

acoplados a proteína G são internalizados após a ligação com o agonista, tornando as 

células temporariamente refratárias à ação do agonista, o que é descrito para o PAF 

(Takano et al., 1994).  

Os nossos resultados com o antagonista de PAF na atividade microbicida (48 h) 

estão de acordo com aqueles encontrados por Lonardoni et al. (2000). Os resultados 

destes autores, que usaram o antagonista de PAF, WEB 2086, sugerem que o PAF é 

gerado após infecção de macrófagos murinos com L.(L.) amazonensis e exerce uma 

inibição do crescimento do parasito. Além disso, camundongos deficientes em PAFR e 

infectados com L. (L.) amazonensis foram mais suscetíveis à infecção, apresentando um 

tamanho maior da lesão e da carga parasitária, sugerindo que a sinalização via PAFR é 

essencial para o controle da infecção em murinos (Santiago et al., 2006).  

No presente trabalho, os dados sugerem que tanto o PAF endógeno quanto o 

PAF exógeno pode contribuir para o aumento da atividade microbicida dos macrófagos. 

Além da fagocitose, descrita anteriormente, a produção de ROI é afetada pelo aumento 

da concentração intracelular de Ca++ (Nunes & Demaurex 2010) e ativação de proteína 

quinase C (Chakraborty, Ghosh, & Basu, 2000), vias que são ativadas pelo PAF 

(Huang, Monk, Downes, & Whetton, 1988). A geração de vários ROI, tais como ânion 

superóxido, peróxido de hidrogênio e radicais hidroxilas é iniciadas pelo complexo 

enzimático transmembrânico NADPH oxidase. O Ca++ está envolvido na ativação do 

complexo NADPH, atuando como um segundo mensageiro. Então, é esperado que a 

produção de ânion superóxido aumente com o estímulo do PAF, como já demonstrado 

anteriormente em macrófagos murinos (Huang et al. 1988) e em macrófagos e 

neutrófilos equinos (Muehlmann et al. 2012). A capacidade dos macrófagos humanos 

em eliminar T. cruzi ou L. (L.) amazonensis ou inibir o crescimento de T. gondii foi 

atribuída ao aumento de peróxido de hidrogênio e ânion superóxido (Nathan, Nogueira, 

Juangbhanich, Ellis, & Cohn, 1979).  

Os mecanismos usados por macrófagos humanos para eliminar Leishmania 

ainda não foram totalmente esclarecidos, mas sabe-se que o NO tem um papel 

importante no controle da infecção em murinos (Liew et al. 1990; Novais et al. 2009). 

Lonardoni et al. (2000) demonstraram que o efeito do PAF na atividade microbicida de 

macrófagos murinos para L.(L.) amazonensis é mediado por NO. Novais et al. 2009 

demonstraram a relevância de ânion superóxido e NO em co-culturas de neutrófilos e 

macrófagos de camundongos infectados com L. (V.) braziliensis. Rocha et al. (2007) 

mostraram que a deficiência de NADPH oxidase em murinos não afeta o controle da 



 

 

infecção por L. (V.) braziliensis, enquanto a deficiência de iNOS sim, sugerindo que o 

NO, mas não ROI, é necessário para matar L. (V.) braziliensis. Estes resultados apontam 

diferenças entre seres humanos e camundongos quanto aos mecanismos microbicidas 

para leishmânias, ressaltando a importância da avaliação da infecção de macrófagos 

humanos. Alguns isolados clínicos de L. (V.) braziliensis são resistentes ao NO, 

correlacionando a resistência com o tamanho das lesões dos paciente (Giudice et al., 

2012), o que sugere que os parasitos podem se tornar mais resistentes ao NO, escapando 

da morte em macrófagos humanos. Panaro et al. (1999) observaram que quando os 

macrófagos humanos infectados com L. infantum chagasi  eram tratados com um 

inibidor de iNOS, havia uma diminuição da produção de NO e da atividade microbicida, 

sugerindo um papel para o NO na leishmaniose humana. No presente trabalho, o 

tratamento dos macrófagos com aminoguanidina, aumentou a infecção com L. (V.) 

braziliensis, sugerindo a participação do NO na atividade leishmanicida dos macrófagos 

humanos infectados com L. (V.) braziliensis. Os experimentos preliminares de produção 

de ROI sugerem que tanto o PAF exógeno quanto o endógeno pode aumentar a 

produção destas moléculas induzidas por L. (V.) braziliensis, em quantidades suficientes 

para diminuir o crescimento ou matar os parasitos. A cooperação entre o NO e o ânion 

superóxido leva à formação de peroxinitrito que possui um maior efeito tóxico sobre 

formas amastigotas in vitro, quando comparado ao NO (Linares et al. 2000; Van Assche 

et al. 2011), o que pode contribuir para a eliminação de L. (V.) braziliensis. 

Em conclusão, o presente trabalho relata, pela primeira vez, que o PAF modula a 

fagocitose e a atividade microbicida de macrófagos humanos infectados com L. (V.) 

braziliensis, bem como a capacidade de infecção destes parasitos, sugerindo que o PAF 

é um importante mediador lipídico envolvido na interação parasito-macrófago. 
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LEGENDAS 
 
Figura 1. Baixa concentração de PAF exógeno aumenta a infecção de macrófagos 
humanos com L. (V.) braziliensis IMG3 por 4 h. Os macrófagos foram tratados com 
PAF, em diferentes concentrações, antes ou junto com os parasitos ou cultivados na 
ausência de tratamento (Meio). As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1) foram 
avaliadas após 4 h de incubação. Em A, B e C o índice de infecção dos macrófagos 
tratados com PAF por 3 horas antes da infecção, sendo o PAF mantido durante as 4 h de 
infecção. Em D, E e F, o índice de infecção dos macrófagos tratados com PAF no 
momento da adição dos parasitos, sendo o PAF mantido durante as 4 h de infecção. Em 
A e D, são apresentados as medianas, os interquartis e os valores mínimos e máximos 
de experimentos realizados em duplicatas (n = 8). Em B e E (PAF 10-6 M) e C e F (PAF 
10-10 M), cada ponto representa um indivíduo avaliados (2 experimentos independentes 
em duplicatas) e as linhas horizontais são as medianas. *p < 0,05 (PAF 10-6 M e 10-10 M 
vs Meio). 
 
Figura 2. O PAF aumenta a atividade microbicida de macrófagos incubados com 
L. (V.) braziliensis IMG3 por 48 h. Os macrófagos foram tratados com PAF, em 
diferentes concentrações, antes, durante ou após a infecção por 4 h, ou cultivados na 
ausência de tratamento (Meio). As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1), após 4 h 
de incubação, foram lavadas, o meio e o tratamento foram repostos e as culturas foram 
incubadas por até   48 h. Em A, o índice de infecção dos macrófagos tratados com PAF 
10-6 M, 3 h horas antes da infecção. Em B, tratados no momento da adição dos 
parasitos. Em C, tratados após 4 h de infecção. Em D, a porcentagem de macrófagos 
infectados tratados com PAF 10-10 M, 3 h antes da infecção. Em E, tratados no 
momento da adição dos parasitos. Em F, tratados após 4 h de infecção. Cada ponto 
representa um indivíduo avaliado (2 experimentos independentes em duplicatas) e as 
linhas horizontais são as medianas.*p < 0,05 (PAF 10-10 M junto com os parasitos vs 

Meio). 
 
Figura 3. Tratamento com antagonista do receptor de PAF causa aumento do 
índice de infecção de macrófagos com Leishmania (V.) braziliensis IMG3. Os 
macrófagos foram tratados 30 min antes da infecção com diferentes concentrações de 
PCA 4248. As culturas de parasitos e macrófagos, após 4 h de incubação, foram 
lavadas, o meio e o tratamento foram repostos e as culturas foram incubadas por até    
48 h, a 36°C (5% CO2). Em A, o índice de infecção dos macrófagos tratados com 
diferentes concentrações de PCA 4248. São apresentados as medianas, os interquatis e 
os valores mínimos e máximos de experimentos realizados em duplicatas (n = 8). Em B, 
PCA 4248 10-5 M. Em C, PCA 4248 10-6 M. Em D, PCA 4248 10-7 M; cada ponto 
representa um indivíduo avaliado (2 experimentos independentes, em duplicatas;  n = 8) 
e as linhas horizontais são as medianas.*p < 0,05 (Meio vs PCA 4248). 
 
Figura 4. Tratamento com antagonista do PAF aumenta o índice de infecção de 
macrófagos com Leishmania (V.) braziliensis IMG3 durante as primeiras horas de 
infecção. Os macrófagos foram tratados 30 mi antes da infecção com PCA 4248 10-5 M. 
As culturas de parasitos e macrófagos (~10:1), após 4 h de incubação, foram lavadas e 
as células coradas para avaliação do índice de infecção (A). Nos demais poços, o meio e 
o tratamento com PCA 4248 10-5 M foram repostos e as culturas foram incubadas por 
até 24 h (B), 48 h (C), 72 h (D), a 36°C (5% CO2). Em outros experimentos, os 
macrófagos foram infectados durante 4 h e, então, o PCA 4248 10-5 M foi adicionado, 



 

 

sendo as culturas incubadas até 24 h (E), 48 h (F) ou 72 h (G). Cada ponto representa 
um indivíduo avaliado (2 experimentos independentes em duplicatas) e as linhas 
horizontais são as medianas. *p < 0,05            
 
Figura 5. Tratamento de Leishmania (V.) braziliensis IMG3 com PAF diminui o 
índice de infecção de macrófagos humanos durante as primeiras horas de infecção. 
Os macrófagos foram cultivados na ausência de tratamento (Meio) e os parasitos foram 
tratados com PAF 10-6 M (Leish PAF 10-6 M) por 2 h antes de serem adicionados aos 
macrófagos. Após 4 h de incubação, as células foram coradas para avaliação do índice 
de infecção. Em A, a porcentagem de macrófagos infectados; Em B, o número de 
parasitos por célula; Em C, o índice de infecção. Cada ponto representa um indivíduo 
avaliado (3 experimentos independentes, realizados em duplicatas, n = 11) e as linhas 
horizontais são as medianas. *p < 0,05  
 
Figura 6. Avaliação do efeito da inibição da produção de NO em macrófagos 
humanos infectados com L. (V.) braziliensis (48 h). Os macrófagos foram tratados 30 
min antes da infecção com Aminoguanidina (10-3 M). As culturas de parasitos e 
macrófagos (~10:1), após 4 h de incubação, foram lavadas e o tratamento reposto. Em 
seguida, foram incubadas por até    48 h. Em A, a porcentagem de macrófagos 
infectados. Em B, o número de parasitos por células. Em C, o índice de infecção. Cada 
ponto representa um indivíduo avaliado em duplicata e as linhas horizontais são as 
medianas (n = 11), sendo realizados 3 experimentos independentes. *p < 0,05 (Meio vs 
Aminoguanidina). 
 
Figura 7. Avaliação do efeito da inibição da produção de ROI por macrófagos 
humanos infectados com L. (V.) braziliensis (4 h). Os macrófagos foram tratados     
30 minutos antes da infecção com Apocinina (10-4 M). As culturas de parasitos e 
macrófagos (~10:1), após 4 h de incubação, foram lavadas e o tratamento reposto. Em 
seguida foram incubadas por até 48 h. Em A, a porcentagem de macrófagos infectados. 
Em B, o número de parasitos por células. Em C, o índice de infecção. Cada ponto 
representa um indivíduo avaliado em duplicata e as linhas horizontais são as medianas 
(n = 11), sendo realizados 3 experimentos independentes.  *p < 0,05 (Meio vs Amino). 
  
Figura 8. Produção de ânion superóxido é induzida por L. (V.) braziliensis e 
aumentada pelo PAF em macrófagos humanos. Macrófagos foram pré-tratados com 
PAF (3 h), PCA 4248 ou apocinina (30 min). Em seguida, incubados por 1 h, seguida 
do ensaio do NBT, conforme descrito em Materiais e Métodos. É apresentada a 
porcentagem de células positivas, sendo que cada ponto representa um indivíduo 
avaliado em duplicata e as linhas horizontais são as medianas (n = 3).  
 
 

 

 

 
 


