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RESUMO 

 

A ativação das células do sistema imunológico é modulada através dos sinais 
acionados por uma diversidade de receptores de superfície celular, incluindo os 
receptores ativadores, receptores coestimuladores e receptores inibidores. 
Receptores relacionados à molécula sinalizadora na ativação do linfócito 
(SLAM) têm influência na ativação imunológica celular. Neste trabalho, 
investigou-se a função de SLAM na resposta imunológica à Leishmania 
braziliensis, e se a resposta de indivíduos alto (AP) ou baixo (BP) produtores 
de IFN-γ seria modulada pela via de sinalização SLAM. Células 
monocucleadas do sangue periférico (CMSP) de 43 indivíduos foram 
bloqueadas com α-SLAM, rIFN-γ, rIL-12 e fitohemaglutinina, após estimulação 
com L. brazilensis. Verificou-se que L. braziliensis promoveu uma significante 
redução da expressão de SLAM nas células T, com 120h de cultivo, 
possivelmente indicando ativação desta via na resposta imunológica inicial. A 
expressão de SLAM se comportou de modo diferenciado nos indivíduos AP e 
BP. Nos indivíduos BP, L. braziliensis não alterou a expressão de SLAM nas 
células T, na fase inicial da resposta imunológica. O bloqueio da via de SLAM 
com α-SLAM reduziu significativamente a expressão desta proteína nos 
primeiros momentos da resposta imunológica das CMSP estimuladas com L. 
braziliensis. O bloqueio com α-SLAM, avaliado com 120 horas, não alterou a 
expressão de CD3+SLAM+, em ambos os grupos. As citocinas proinflamatórias, 
rIFN-γ e rIL-12, presentes no microambiente com L. braziliensis, reduziram a 
expressão de SLAM apenas em indivíduos AP com 6h de sensibilização e não 
modificaram esta resposta com 120h de cultivo, na presença do antígeno. O 
bloqueio com α-SLAM, na concentração de 10µg/ml, não interferiu na produção 
das citocinas IFN-γ e IL-13, em ambos os grupos, entretanto aumentou de 
forma significativa a produção de IL-10 em indivíduos AP. O bloqueio da via de 
SLAM associado à L. braziliensis e rIFN-γ não modificou a produção de IFN-γ, 
IL-13 e IL-10. O bloqueio da via de SLAM associado à L. braziliensis e rIL-12 
induziu aumento de IFN-γ, nos indivíduos BP, e aumento de IL-13, nos 
indivíduos AP. Os resultados deste trabalho sugerem que, na resposta in vitro 
de CMSP, sensibilizadas com L. braziliensis, a via de sinalização SLAM atua 
na modulação da resposta Th1 em indivíduos AP e induz uma condição de 
imunossupressão temporária nos indivíduos BP, não descrita anteriormente na 
literatura.  

 
 

Palavras-chaves: Leishmania braziliensis, Leishmaniose cutânea, Peptídios e 
Proteínas de Sinalização Intercelular, Interferon gama, Interleucina-10, 
Interleucina-12, Interleucina-13.  
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ABSTRACT  

 
Immune cells activation is modulated by balancing the signals triggered by a variety 
of cell surface receptors, including receptor activators, co-stimulating receptors and 
inhibitory receptors. Receptor-related signaling molecule in lymphocyte activation 
(SLAM) influences the immune cell activation. In this study we investigated the role of 
SLAM in immune response of cutaneous leishmaniasis caused by L. braziliensis, as 
well as if the response of individuals high (HP) or low (LP) IFN-γ producers is 
modulated by SLAM signaling pathway. Peripheral blood monocuclear cells (PBMC) 
isolated from 43 health individuals were cultured in vitro with anti-SLAM, rIFN-γ, rIL-
12 and phytohemagglutinin in the presence or in the absence of L. braziliensis. It was 
found that L. braziliensis promoted a significantly reduced SLAM expression in T 
cells, after 120 h of cultured, possibly indicating activation of this pathway in the initial 
immune response. SLAM expression behaved differently in HP and LP groups. In LP 
group, L. braziliensis did not modify SLAM expression in T cells in early immune 
response. The effect of anti-SLAM on SLAM pathway reduced the expression of this 
protein in the early stages of the immune response of PBMC stimulated with L. 
braziliensis. After 120 h the effect of anti-SLAM did not alter CD3+SLAM+ expression 
in both groups. The proinflammatory cytokines, rIFN-γ and rIL-12, present in the 
microenvironment with L. braziliensis, reduced SLAM expression only in HP group 
after 6 h of culture and did not change this response after 120 h. Anti-SLAM at a 
concentration of 10 µg/ml presented no effect on production of cytokines IFN-γ and 
IL-13 in both groups, but significantly increased IL-10 production in the HP group. 
Furthermore anti-SLAM associated with L. braziliensis and rIFN-γ simultaneously did 
not modify IFN-γ, IL-13 and IL-10 productions. Anti-SLAM associated with L. 
braziliensis and rIL-12 simultaneously induced an increase of IFN-γ in LP group, and 
increased IL-13 in HP group. These results suggest that in vitro immune response of 
PBMC exposed to L. braziliensis, the SLAM signaling pathway acts in modulating 
Th1 response in HP group and induces a condition of temporary immunosuppression 
in LP group, not previously described in literature.  
 
 
Keywords: Leishmania braziliensis, Leishmaniasis cutaneous, Intercellular Signaling 
Peptides and Proteins, Interferon-gamma, Interleukin-10, Interleukin-12, Interleukin-
13.  
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1.   INTRODUÇÃO 

 

1.1 Leishmaniose 

  As leishmanioses compreendem um amplo espectro de manifestações 

clínicas que, dependendo da espécie do parasito, da virulência da cepa, da 

quantidade de parasitos inoculados no momento da infecção e da resposta 

imunológica do hospedeiro, pode ter resultados variáveis. Estas manifestações 

clínicas variam desde lesões cutâneas simples que podem ou não ter cura 

espontânea; até casos mais graves associados com disseminação para outros locais 

da pele ou mucosa, causando grande morbidade; chegando a haver também 

visceralização dos parasitos (leishmaniose visceral), que leva a uma infecção que 

pode ser fatal, se não tratada apropriadamente (AFONSO e SCOTT, 1993; JI, SUN 

e SONG, 2002; PEARSON e SOUSA, 2005). 

         As leishmanioses são causadas por protozoários do gênero Leishmania, 

ordem Kinetoplastida e famiia Trypanosomatidae.  O parasito ocorre sob duas 

formas evolutivas: a forma flagelada, extracelular, denominada promastigota, 

encontrada no trato digestivo dos vetores, flebotomíneos do gênero Phlebotomus no 

Velho Mundo e Lutzomyia nas Américas (LAISON et al., 1987); e a forma 

amastigota, encontrada predominantemente parasitando células do sistema 

fagocítico mononuclear dos hospedeiros mamíferos (ALEXANDER et al,. 1999).  

        Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as leishmanioses 

estão entre as onze doenças infecto-parasitárias de maior importância no mundo, 

sendo a segunda entre as causadas por protozoários (WHO/TDR, 2010). As 

leishmanioses são endêmicas em 88 países, afetando 12 milhões de pessoas no 

mundo, com uma estimativa de cerca de 2 milhões de novos casos por ano (1,5 

milhões de leishmaniose cutânea e 500 mil de leishmaniose visceral) e uma 

população sob risco de contrair a doença de cerca de 350 milhões de pessoas 

(WHO,2011) (Figura 1).   
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Figura 1- Distribuição mundial de casos de Leishmaniose de 2005 a 2011. 

(Fonte: Mapa das Endemias/Health Map)  

 

 

 A distribuição geográfica das leishmanioses é limitada pela espécie de 

flebotomíneo, sensibilidade do inseto ao clima frio, afinidade em se alimentar de 

sangue humano ou de animais e por sua capacidade de manter o desenvolvimento 

interno de espécies específicas de Leishmanias (WHO,2011). No Brasil, a 

distribuição geográfica da leishmaniose tegumentar é ampla e tem sido registrada 

em todo o território nacional. Os Estados brasileiros com maior índice de casos de 

leishmaniose são: Ceará, Maranhão, Pará, Bahia, Rondônia, Minas Gerais, Mato 

Grosso e Amazonas, sendo endêmica em 24 estados, com poucos casos no Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. As regiões Nordeste e Norte contribuem com o 

maior número de casos, tendo a região Norte 199.252 casos (36,2%) e a região 

Nordeste, 191.424 casos (34,8%) – (40.876 casos no Estado do Ceará) – 

registrados no período de 1990 a 2009 (SINAN/SVS/MS,2010).   

 No Brasil, já foram isoladas as espécies de Leishmania pertencentes 

ao subgênero Viannia: L. braziliensis, L. guyanensis, L.lainsoni, L. naiffi, L. shawi; L. 

  



   20 
 

lindenbergi e a espécie L. amazonensis, pertencente ao subgênero Leishmania 

(SILVEIRA, LAINSON e CORBETT, 2004).  

 Cerca de 30 espécies de flebotomíneos podem servir como vetores ao se 

alimentarem com o sangue de um hospedeiro reservatório infectado. Os 

hospedeiros são animais silvestres, tais como roedores, e animais domésticos, tais 

como cães e, possivelmente, gatos (GARNHAM, 1971; GRIMALDI e ROBERT, 

1993; MANCIANTI, 2004; SIMÕES-MATTOS et al., 2004). A maioria das 

leishmanioses é zoonótica (transmitidas de animais para humanos), as pessoas se 

infectam somente quando se expõem acidentalmente ao ciclo de transmissão 

natural. Entretanto, nas formas antroponóticas (transmitidas entre humanos através 

do inseto vetor), os humanos são o único reservatório hospedeiro (GRIMALDI et 

al.,1991; GRIMALDI e McMAHAN-PRATT, 1991). 

 A infecção ocorre quando a fêmea do flebotomíneo faz seu repasto 

sanguíneo no hospedeiro vertebrado e ingere, junto com o sangue, macrófagos 

parasitados pelas formas amastigotas de Leishmania, que são liberados no tubo 

digestivo do inseto. Após divisão binária, as amastigotas se transformam 

rapidamente em promastigotas, multiplicando-se no intestino do inseto. Ao picar 

outro animal susceptível, há inoculação das formas promastigotas, que são 

englobadas por macrófagos do hospedeiro. Nessas células, os parasitos se 

transformam em formas amastigotas, que se multiplicam por fissão binária dentro 

dos vacúolos parasitóforos. A célula infectada multiplica-se, dividindo os parasitos 

entre as células filhas, ou se rompe liberando as amastigotas, que são fagocitadas 

por outros macrófagos, multiplicando-se mais uma vez. Havendo outro repasto, novo 

flebotomíneo ingere macrófagos infectados, e o ciclo recomeça (MOLYNEUX et al., 

1987; PEARSON e SOUSA, 1996).  

 Nas Américas, a forma cutânea é denominada como leishmaniose 

tegumentar americana (LTA). É uma zoonose amplamente distribuída no continente 

americano, estendendo-se do sul dos Estados Unidos ao norte da Argentina. A LTA 

é considerada uma das doenças infecciosas de maior relevância nas Américas, 

manifestando-se sob quatro formas: 1) leishmaniose cutânea localizada (LCL); 2) 

leishmaniose cutâneo-mucosa (LCM); 3) Leishmaniose cutânea disseminada (LD); e 

4) leishmaniose cutânea difusa (LCD). 
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1.1.1 Leishmaniose cutânea localizada (LCL): 

  

 É a forma mais comum, causa lesões na pele, podendo apresentar cura 

espontânea em poucos meses, ou pode ter curso longo e deixar cicatrizes 

desfigurantes (PEARSON, SOUSA e JERÔNIMO, 2000). Trata-se de uma doença 

endêmica amplamente difundida em várias áreas do globo terrestre. A LCL é 

causada por várias espécies de Leishmania, adquirindo aspectos peculiares de 

acordo com a espécie envolvida. Os agentes causadores são: L. (V.) braziliensis, L. 

(V.) panamensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) amazonensis (PEARSON, SOUSA e 

JERÔNIMO, 2000; MELBY, 2002; SILVEIRA, LAINSON e CORBETT, 2004).     

 A LCL pode apresentar-se como lesão única ou múltipla, lesões 

ulceradas, com bordas elevadas e necrose central nas áreas mais expostas do 

corpo (face, pescoço, braços e pernas), com predominância de citocinas IL-2 e IFN-

γ. Em geral L. brasiliensis causa lesões exudativas, grandes, com fundo granuloso e 

bordas bem delimitadas que progridem rapidamente. Os pacientes apresentam 

sintomas sistêmicos como mal-estar, anorexia, perda de peso, e febre de baixa 

intensidade (PEARSON e SOUSA, 1996; PEARSON, SOUSA e JERÔNIMO, 2000).  

1.1.2  Leishmaniose cutâneo-mucosa (LCM):  

            Forma de leishmaniose causada principalmente pela L. braziliensis, 

encontrada na América Central e parte da América do Sul. (PEARSON e 

SOUSA,1996). É a forma mais grave, apresenta significante morbidade e pode levar 

a um curso fatal. Caracteriza-se por lesão na mucosa nasal, que pode expandir e 

acometer palato mole e duro, úvula, faringe, gengivas e lábio superior (BARRAL-

NETTO et al.,1997; PEARSON, SOUSA e JERÔNIMO, 2000). A resposta imune 

nessa forma clínica é caracterizada por produção elevada de IFN-γ e TNF-α aos 

antígenos do parasito, ainda mais intensa que na forma cutânea localizada. Assim, a 

presença de lesão tanto pode estar relacionada a uma ausência de resposta Th1, 

com proliferação do parasito, ou a uma intensa resposta Th1, sendo a lesão escassa 

de parasitos, com intensa resposta inflamatória e destruição tecidual (RIBEIRO DE 

JESUS et al., 1998). 
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1.1.3  Leishmaniose cutânea disseminada (LD): 

 Trata-se de uma condição rara (encontrada em 1% dos pacientes com 

leishmaniose cutânea), diferindo da leishmaniose cutânea difusa (anérgica) e da 

leishmaniose cutânea americana clássica (COSTA et al., 1986; CARVALHO et 

al.,1994; VIEIRA et al.,2002). Caracteriza-se pela presença de múltiplas lesões 

ulceradas (podendo atingir 200 a 400 lesões) ou não em várias partes do corpo. As 

CMSP destes indivíduos produzem baixos níveis de IFN-γ e TNF-α e elevados níveis 

de IL-10 (TURETZ, et al.,2002). Apesar do grande número de lesões, o paciente 

com LD responde melhor e mais rápido ao tratamento que paciente com LCL 

(VIEIRA et al.,2002). L. amazonensis e L. braziliensis são os principais agentes 

causadores desta forma, sendo que a maioria dos pacientes examinados por 

Carvalho et al. (1994) foram infectados por L. amazonensis.  

1.1.4  Leishmaniose cutâneo-difusa (LCD): 

 No Brasil, o agente etiológico dessa forma cutânea é a L. amazonensis e, 

na Venezuela, a L. pifanoi (CARVALHO et al., 1994). A doença começa como lesões 

nodulares localizadas ou como placas infiltradas que, aos poucos, disseminam-se 

pelo corpo, findando em nódulos isolados ou agrupados, máculas, pápulas, placas 

infiltradas ou até lesões verrucosas (COSTA et al., 1995; BARRAL-NETTO et 

al.,1997; BOMFIM et al., 1996). 

                 Apresenta ainda uma anergia da resposta imunológica mediada por 

células (Intradermorreação de Montenegro negativa) e caracterizada por ausência 

da produção de IFN-γ e pela elevada produção de IL-10 nas lesões (BARRAL et 

al.,1995; TURETZ et al., 2002). Tem um curso lento, não tem cura e os pacientes 

podem apresentar remissões das lesões (PEARSON, SOUSA e JERÔNIMO, 2000). 

  

1.2  A Resposta Imunológica 

A resposta imunológica inata caracteriza-se por ser inespecífica e mais 

rápida, não gera memória imunológica, podendo ser crucial para limitar a replicação 

e a propagação de agentes infecciosos, nos momentos iniciais da infecção. A 

magnitude e a qualidade da resposta adquirida são dependentes de sinais derivados 
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da resposta imune inata, em resposta às infecções  (BACHMANN e KOPF, 2002; LE 

BON e TOUGH, 2002).  

 A imunidade adaptativa reconhece estruturas moleculares específicas e 

depende da geração de um grande número de receptores de antígenos, ou seja, 

receptores de células T (TCRs) e imunoglobulinas, por processos de rearranjos 

somáticos. As células do sistema imune inato, que são as primeiras a entrarem em 

contato com os parasitos invasores junto com as células do sistema imune 

adaptativo regulam de que forma evoluirá. (VON STEBUT, et al., 1998). 

Para que haja uma resposta efetiva contra agentes microbianos é 

necessário que haja interação entre a resposta inata e a adaptativa, e a participação 

de uma variedade de receptores de superfície, citocinas e quimiocinas na indução 

da imunidade protetora. Uma vez ultrapassada a barreira físico-química pelo 

patógeno, a resposta imunológica inata utiliza outros recursos, como os 

polimorfonucleares, monócitos, macrófagos, células dendríticas, células natural killer 

(NK), linfócitos NKT, ativação dos receptores toll-like e frações do complemento, 

dentre outros (PASARE, 2005).   

     No início de uma resposta imunológica as células do sistema imunológico 

comunicam-se entre si ou através de mediadores como citocinas, quimiocinas, 

fatores de crescimento, hormônios, ou ainda por marcadores sinalizadores, 

localizados na superfície das células. Esta comunicação ocorre por transmissão de 

sinais a partir do meio extracelular através de receptores de superfície. Alguns 

destes receptores possuem componentes intrínsecos com atividade enzimática nos 

domínios citoplasmáticos, porém, a via de transdução do sinal mais comum envolve 

interações entre receptores de membrana e proteínas transmembranares ou 

proteínas adaptadoras citoplasmáticas (LANIER, 2001; KOTENKO e PESTKA, 

2000).  

   Entre os receptores imunológicos tem-se o receptor de linfócitos T (TCR – 

receptor cell T), de linfócitos B (BCR – receptor cell B), receptores Fc de 

imunoglobulinas, macrófagos, monócitos, células mielóides, entre outros, que se 

ligam aos seus ligantes. A interação receptor-ligante resulta em um sinal de 

fosforilação em cascata fundamental para a ativação das células do sistema 

imunológico (VEILLETTE, 2006).    
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       Entre as células e mediadores envolvidos nas defesas do sistema 

imunológico dos humanos está a população de células TCD4+ que é heterogênea e 

se diferencia em subpopulações Th1, Th2 e Th17, tendo contribuído bastante para o 

entendimento da imunopatogênese da maioria das doenças infecciosas (MOSMANN 

e SUD, 1996; CASTRO et al., 1999; HAMALAINEN, MEISSNER e LAHESMAA, 

2000; BETTELLI, et al., 2008). Tanto a resposta Th1 como a resposta Th2 são 

importantes na defesa do hospedeiro contra as infecções. A diferenciação das 

subpopulações baseia-se no perfil de citocinas secretadas e nas suas atividades 

imunomodulatórias.  

 Citocinas são pequenas proteínas secretoras que regulam a imunidade, 

inflamação e hematopoiese. São produzidas durante as fases de ativação e efetora 

da imunidade inata e da imunidade específica servindo para mediar e regular as 

respostas imunes e inflamatórias (ARAI, et al., 1990; BELARDELLI, 1995; ABBAS, 

MURPHY e SHER, 1996; van FURTH, 1998). Atuam através de receptores de 

superfície e geralmente induzem alterações na expressão gênica dentro da célula-

alvo.  Em geral, têm ação localizada, por um curto período, e em concentrações 

muito baixas.   

                 As citocinas presentes durante a estimulação antigênica têm sido um fator 

dominante na diferenciação das células T CD4+ in vitro e in vivo (SCHARTON-

KERSTEN e SCOTT, 1995). São produzidas predominantemente pelas células T 

auxiliares (Th) e macrófagos, embora sejam também produzidas por endotélio, 

epitélio, fibroblasto e demais leucócitos (ARAI, et al., 1990; BELARDELLI, 1995). 

      Células Th1 secretam citocinas tais como interleucina (IL)-2, interferon 

(IFN)-γ, fator de necrose tumoral (TNF)-α, IL-12 e estão relacionadas com a defesa 

contra protozoários, bactérias intracelulares e vírus. Já as células Th2 secretam 

predominantemente IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-25 e são mais efetivas contra os 

helmintos e bactérias extracelulares (MURRAY, RUBIN e ROTHERMEL, 1983; 

ANSEL, 2006). Essas respostas são também antagônicas, visto que IFN-γ modula 

negativamente a resposta Th2, e IL-4 e IL-10 modulam negativamente a resposta 

Th1, o que permite uma homeostasia no sistema imunológico e uma resposta 

imunológica balanceada (HAMALAINEN, MEISSNER e LAHESMAA, 2000). Células 

Th17 surgiram como um terceiro grupo de subpopulação de células T que parecem 

desempenhar um papel importante, principalmente, na proteção contra certos 

patógenos extracelulares. Foi demonstrado que células Th17 que, porventura, 
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reconheçam antígenos próprios tornam-se altamente patogênicas por desencadear 

inflamação e autoimunidade grave (BETTELLI, et al., 2008). 

    A imunidade aos microrganismos está associada com o desenvolvimento 

predominante de Th1 ou Th2, sendo que esta predominância é que vai determinar o 

curso da infecção (FIGURA 2).  

 

     
       Figura 2 – Diferenciação de células T CD4+ em humanos. 
 
 
 

1.2.1 A Resposta Imunológica nas Leishmanioses 

O hospedeiro, com competência imunológica e sem infecção prévia por 

Leishmania, ao ser infectado por esse parasito é capaz de desenvolver, em poucos 

dias, uma resposta imune com uma diversidade de eventos, que podem evitar a 

entrada do parasito nas suas células, sua proliferação e disseminação, promovendo 

a eliminação do patógeno e o controle da infecção (VON STEBUT, et al., 1998; 

LASKAY, et al., 1995).   

Os eventos iniciais da interação Leishmania-hospedeiro são fundamentais 

na evolução da infecção, sendo determinantes para o desenvolvimento do controle 
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da infecção ou da progressão da doença, com seus diversos padrões clínico-

imunológicos (JI, SUN e SOONG, 2003; SCOTT, 1991; VON STEBUT, et al., 1998), 

que dependem da resposta imunológica mediada por células (BARRAL-NETTO, et 

al., 1997). Tem sido sugerido que a evolução da infecção para a doença depende de 

um desequilíbrio transitório da função do linfócito T, nos eventos iniciais da infecção 

(ROCHA, et al.,1999; HIMMELRICH, et al., 2000).  

 Na leishmaniose tegumentar humana já foi observado evidência quanto a 

existência de uma dicotomia (equilíbrio entre) Th1/Th2, tendo um significado 

importante na determinação do desenvolvimento (resultado) da doença – proteção e 

susceptibilidade (SACKS e NOBEN-TRAUTH, 2002; REIS et al.,2006). Em estudos 

realizados, utilizando análise de citometria de fluxo, para avaliar a produção de 

citocinas de células mononucleadas do sangue periférico (CMSP) estimuladas com 

o antígeno Leishmania, mostrou-se que as células CD4+ eram as principais fontes 

de citocinas em pacientes com leishmaniose cutânea e leishmaniose visceral e 

produziam semelhantes quantidades de IFN-γ e IL-12 (SYPEK et al., 1993; 

KHARAZMI, et al.,1999).  IFN-γ ativa os macrófagos infectados para eliminar os 

parasitas via óxido nítrico (REINER e LOCKSLEY, 1995; SACKS e NOBEN-

TRAUTH, 2002).   

O indício de que a diferenciação Th1/Th2 explica a susceptibilidade e a 

resistência na leishmaniose veio a partir da infecção de camundongos com L. major, 

estabelecendo um modelo murino para definição de fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de células T CD4+ in vivo (KEMP, 1997; SACKS e NOBEN-

TRAUTH, 2002).  

Como na espécie humana, a leishmaniose cutânea murina pode também 

ter resultados distintos, dependendo da linhagem de camundongo e da espécie do 

parasito. No modelo murino da leishmaniose cutânea, os animais podem ser 

classificados como resistentes ou susceptíveis à doença de acordo com o curso da 

doença. 

Algumas linhagens de camundongos apresentam resistência à infecção e 

desenvolvem uma lesão pequena que, após um determinado período de tempo, 

cura, deixando pouco ou nenhum parasito no local da infecção. Outras linhagens 

murinas são muito susceptíveis, apresentam progressivo crescimento das lesões, 

levando-as eventualmente à morte devido à disseminação generalizada (AFONSO & 

SCOTT, 1993; CHAN, 1993; JI et al., 2002). 
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As linhagens de camundongos C57BL/6 e C3H são geneticamente 

resistentes à infecção por Leishmania e capazes de apresentar uma resposta 

preferencialmente Th1. As células Th1 são produtoras de IFN-γ e IL-12 e estão 

geralmente associadas com resposta imunológica celular, incluindo ativação do 

macrófago e hipersensibilidade retardada.  Camundongo BALB/c, por outro lado, é 

uma linhagem altamente susceptível à infecção por Leishmania, apresentando uma 

forte resposta Th2 e desenvolvendo lesões crônicas que imitam as lesões 

apresentadas por pacientes com LCD. As células Th2 produzem IL-4, IL-5, IL-10 e 

IL-13, e estão associadas com imunidade humoral, em particular resposta 

imunológica mediada por IgE. (SCHARTON-KERSTEN e SCOTT, 1995; 

MATTHEWS et al., 2000; BOURREAU et al., 2001 (a); JI et al. 2002) (Figura 3).  

     

Figura 3 – Diferenciação de células T CD4+ no modelo da leishmaniose murina por 

L. major. 

 

Células NK, da resposta inata, são importantes no período inicial, pois 

secretam IFN-γ, que tem papel relevante na diferenciação de células Th1, e também 

estimula a produção de proteína quimiotática de monócito (MCP-1/CCL2) pelos 

macrófagos, células dendríticas e pela própria célula NK (RITTER e KORNER, 

2002). A produção de IFN-γ, nos primeiros dias de infecção, é essencial para a 
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diferenciação de linfócitos Th0 em Th1 e para inibir diferenciação em Th2 

(MOSMANN e COFFMAN, 1989). O IFN-γ, por sua vez, induz a produção de IL-12 

pelas células apresentadoras de antígenos (CAA) – Células dendríticas, macrófagos, 

monócitos, linfócitos B – e por polimorfonucleados. A produção de IL-12 também 

pode ser desencadeada pela fagocitose do parasito, de produtos bacterianos ou por 

componentes da matriz extracelular e amplificada pelo IFN-γ (SUTERRWALA e 

MOSSER, 1999).   

A resposta imunológica tipo Th1 caracteriza-se, portanto, pela secreção 

de IFN-γ e fator de necrose tumoral (TNF)-α (SCOTT, 1989; SCOTT, 1991; REINER 

e LOCKSLEY, 1995). IFN-γ leva à ativação de mecanismos microbicidas do 

macrófago, através da síntese de óxido nítrico (NO) (MURRAY, RUBIN e 

ROTHERMEL, 1983; LIEW, LI e MILLOT, 1990), de radicais livres derivados do 

oxigênio e de enzimas lisossomiais. O TNF-α parece estar envolvido na indução da 

ativação de macrófagos, em sinergismo com IFN-γ, estimulando-o a produzir NO 

(LIEW et al., 1990 ; GREEN et al., 1994; THEODOS et al., 1991). Além disso, o TNF-

α participa da modulação da resposta inflamatória, induzindo apoptose de células T 

no local da infecção.  

O fenótipo Th2 é caracterizado pela alta produção de IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, 

IL-10, IL-13 e fator transformador do crescimento (TGF)-β (SCHARTON-KERSTEN e 

SCOTT, 1995; ROMAGNANI, 2000; JI, SUN e SOONG, 2002), embora as condições 

que o desencadeiam ainda não estejam bem definidas. Himmelrich et al. (1998) 

observaram um aumento de RNA-m de IL-4 após 16 horas de infecção em 

linfonodos de animais susceptíveis, que retornavam aos níveis basais após 48 

horas, voltando a elevar-se a partir do 5° dia de infecção, e permanecendo alto no 

decorrer da doença. Nas primeiras horas de infecção, várias células podem 

participar da produção de IL-4, como os neutrófilos e células T CD4+ NK1+ (BRANDT 

et al., 2000; NOBEM-TRAUTH, PAUL e SACKS, 1999; ROMAGNANI, 2000), 

modulando a resposta para diferenciação tipo Th2.  

As infecções por L. braziliensis com intensa resposta Th1, como na LCL e 

LMC, mesmo na escassez ou ausência de parasitos, freqüentemente evoluem com 

dano tissular. As CMSP desses pacientes expostas a antígeno de L. brasiliensis são 

capazes de produzir altas concentrações de IFN-γ, TNF-α e IL-2, e reduzida 

produção de IL-10.  A persistência da Leishmania mantém a resposta Th1 

exacerbada, gerando intensa reação inflamatória e dano tecidual, sendo este 
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determinado principalmente pela alta produção de TNF-α e de NO (MACHADO et 

al., 2002). A LCD anérgica e a leishmaniose visceral progressiva são caracterizadas 

pela produção de citocinas com perfil Th2, com reduzida produção de IFN-γ e 

incapacidade de ativar macrófagos, ocorrendo a proliferação, disseminação e 

persistência da Leishmania no hospedeiro (CONVIT et al., 1993). CMSP de 

pacientes infectados por L. donovani, ao serem cultivadas com antígeno específico, 

demonstraram ser incapazes de secretar IFN-γ ou IL-2 (CARVALHO et al., 1994; 

RAY et al., 2000). Há relatos de que lesões por L. amazonensis não cicatrizam em 

conseqüência da resposta Th1 precária associada à resposta Th2 exacerbada 

desenvolvida pelo hospedeiro (JI et al.,2002).  

 A resposta imunológica Th1 pode ser modulada negativamente por IL-10. 

Essa interleucina produzida por macrófagos e células T pode atuar inibindo a 

ativação de fatores de transcrição ou impedindo a ação de outras citocinas 

(FIORENTINO et al., 1991). Além disso, favorece a redução da ativação de linfócitos 

T, através da limitação da secreção de IFN-γ; da apresentação de antígenos, 

através da redução da síntese de IL-12; da expressão de moléculas MHC classe II 

(KOPPELMAN et al., 1997) e das moléculas coestimuladoras pelas células 

apresentadoras de antígenos (YANG, MOSSER e ZHANG, 2007). As células Th1 

CD4+Foxp3-CD25-, produtoras também de IFN-γ, contribuem mais com a produção 

de IL-10 que as células Th2, T regulatórias ou células da imunidade inata 

(TRINCHIERI, 2007). 

Na infecção por Leishmania, as citocinas Th2 previnem a morte dos 

parasitos por inibição da ativação macrofágica e da expressão de moléculas 

coestimuladoras importantes na ativação dos linfócitos. Sendo a IL-13 um fator 

inibitório da função macrofágica, a sua produção pode ser um mecanismo de evasão 

da Leishmania do sistema imunológico do hospedeiro. Pelo fato das células T 

humanas apresentarem receptores funcionais de IL-13, essa citocina pode afetar 

diretamente a maturação dessas células, causando, possivelmente, um prejuízo na 

produção de IFN-γ (GAUCHAT et al., 1997). A citocina IL-13 é uma importante 

proteína imunorregulatória, produzida primariamente por células Th2 ativadas 

(CHOMARAT e BANCHEREAU, 1998), que está envolvida na maturação da célula 

B, no aumento da expressão de CD23 e de MHC de classe II (BRIERE et al., 1993), 

e na promoção da mudança de isótipo para IgE, em células B humanas 

(PUNNONEN et al, 1993).  Além disso, IL-13 modula negativamente a atividade do 
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macrófago, através da inibição da produção de citocinas proinflamatórias, como IL-1, 

IL-6, IL-8 e TNF (ROMAGNANI, 1996; MINTY et al., 1993; HART et al,, 1999), e 

diminui a síntese de NO (SAURA et al., 1996). 

    Diversas abordagens têm sido utilizadas na tentativa de encontrar uma 

vacina contra leishmaniose, entretanto, até o momento, não se dispõe de uma 

vacina eficaz.  Assim, a compreensão dos mecanismos moleculares da 

diferenciação Th1 ou Th2 permanece ainda como uma questão importante na 

elaboração das vacinas e terapias para as doenças infecciosas e não-infecciosas. 

 Proteção e cura na leishmaniose cutânea humana e experimental 

correlacionam-se ao desenvolvimento de resposta imunológica Th1 e o IFN-γ é 

considerado a principal molécula neste processo (SACKS e NOBEN-TRAUTH, 2002; 

TRIPATHI, SINGH, & NAIK, 2007). Em contraste, uma resposta Th2 com produção 

de IL-4 e IL-10 freqüentemente resulta em progressão da doença (TRIPATHI, 

SINGH e NAIK, 2007). Esta observação tem sido documentada com várias espécies 

de Leishmania, como também em indivíduos infetados naturalmente, na fase inicial 

da infecção (ROCHA, et al. 1999; BOURREAU, et al., 2001(b); ROGERS & TITUS, 

2004; MAHMOODI, et al., 2005).  

 Há alguns trabalhos demonstrando que os indivíduos respondem de 

modo diferente à infecção por Leishmania. Parte deles produz pouco IFN-γ no início 

da doença e altas concentrações de citocinas desativadoras de macrófagos, como 

IL-10 e IL-13, enquanto outros desenvolvem resposta com alta produção de IFN-γ 

(ROCHA et al., 1999; BOURREAU et al., 2001-b).  Pompeu et al.,(2001) mostraram 

que indivíduos saudáveis sem exposição prévia à Leishmania apresentavam 

resposta imunológica diferenciada na infecção in vitro e depois da imunização contra 

leishmaniose. Estes autores observaram dois grupos de indivíduos, um com alta 

produção de IFN-γ e outro com baixa produção. Indivíduos que produziram 

quantidades pequenas desta citocina em vitro permaneceram baixos produtores até 

40 dias após a vacinação, enquanto que os altos produtores exibiram produção de 

IFN- γ mais cedo, nas primeiras 24 h após estimulação com Leishmania. Porém, seis 

meses após a vacinação, todos os indivíduos apresentaram uma forte resposta Th1, 

indicando que naqueles que apresentavam baixa produção de IFN- γ ocorria uma 

reversão na resposta imunológica.   

 Em área de transmissão de leishmaniose, é possível que os indivíduos 

que desenvolvem este tipo de resposta, fiquem mais susceptíveis ao serem 
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infectados, visto que não ocorre indução dos mecanismos que levam à destruição da 

Leishmania. Isto pode explicar a baixa taxa de proteção conferida por vacinas 

testadas nos ensaios clínicos já realizados na América Latina (ANTUNES et al., 

1986; ARMIJOS et al., 1998).  

 

1.3   Molécula sinalizadora na ativação linfocitária (SLAM) 

  A ativação das células do sistema imunológico é modulada através do 

equilíbrio dos sinais acionados por uma diversidade de receptores de superfície 

celular, incluindo os receptores ativadores, receptores coestimuladores e receptores 

inibidores. Outros receptores como os receptores de citocinas, receptores do fator 

de necrose tumoral (TNF), os receptores Toll-like e os receptores relacionados à 

molécula sinalizadora na ativação do linfócito (SLAM) também têm influência na 

ativação imunológica celular. (VEILLETTE et al., 2006). A sinalização através do 

TCR não é suficiente para a ativação da transcrição gênica, sendo necessária a 

amplificação desse sinal. Assim, entram em ação as moléculas correceptoras e 

coestimuladoras. Evidências apontam o envolvimento de receptores da família 

SLAM e de um grupo de proteínas adaptadoras intracelulares, dentre elas SAP 

(proteína associada ao SLAM), na modulação da resposta imunológica (ENGEL, 

2003; LATOUR e VEILLETTE, 2004; NICHOLS, 2005; VEILLETTE, 2006).   

      SLAM pertencente à família de receptores relacionados à SLAM, que é 

um subgrupo da superfamília das imunoglobulinas. SLAM é um receptor de 

superfície celular, que atua modulando a função de diversas células hematopoiéticas 

envolvidas na imunidade inata e imunidade adquirida (VEILLETTE e LATOUR, 2003; 

2007).  

 SLAM é uma glicoproteína transmembrana tipo I, tem peso molecular de 

70 kD, sendo constituída por 335 aminoácidos.  A sua estrutura compreende uma 

porção extracelular contendo 202 aminoácidos, uma transmembrana com 22 

aminoácidos e outra citoplasmática com 77 aminoácidos. Essa porção 

citoplasmática apresenta domínio contendo três motivos com resíduos de tirosina: 

Y281, Y307 e Y327 (Figura 4). 
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Figura 4. Representação esquemática da SLAM com sua porção extracelular, 
transmembrana e intracitoplasmática, contendo motivos baseados em tirosina (Y): 
Y281, Y307 e Y327 (Adaptado de Veillete & Latour,2003 e Veillette, 2006).  
 

 

   O motivo que contém o resíduo de tirosina Y281 apresenta uma maior 

afinidade com SAP, interagindo sem requerer a fosforilação da referida tirosina. Os 

motivos baseados em tirosina são constituídos de seqüências consenso de 

aminoácidos: TxYxxV/I, onde T corresponde à treonina, Y à tirosina, , V à valina, I à 

isoleucina, e x a resíduo de qualquer aminoácido.   (SAYOS, 1998; ROMERO, 

2005). Esses motivos têm sido denominados de motivos de troca baseados em 

tirosina dos receptores imunológicos (ITSM) em função de possuírem a capacidade 

de modular a cascata de sinalização através de ligações diferenciadas com 

moléculas contendo um domínio SH2, como SAP (SIDORENKO e CLARK, 2003) 

(Figura 4). 

     SLAM foi inicialmente descrita em 1993 como IPO-3(glicoproteína de 

superfície celular expressada em células do sistema imunológico) e clonada dois 

anos depois no laboratório de Jan de Vries, recebendo a denominação de Signaling 

Lymphocytic Activation Molecule (SLAM) (COCKS et al., 1995; AVERSA et al., 1997; 

MA, NICHOLS e TANGYE, 2007). 

 A família SLAM compreende um grupo de receptores que apresentam 

modulação positiva ou negativa às células imunológicas, modulação que parece ser 

devido à capacidade destes receptores de interagir com moléculas relacionadas ao 

SAP (GARCIA e CHULUYAN, 2007). A família SLAM inclui: SLAM (CD150), 2B4, 

CD84, antígeno de célula NK, antígeno de célula T e antígeno de célula B (NTBA; 
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também denominado de SLAMF6 ou Ly108 em camundongo), Ly9 (CD229), e célula 

citotóxica ativadora do receptor CD2 (CRACC ou CD139) (ENGEL, ECK e 

TERHORST, 2003; VEILLETTE, CRUZ-MUNOZ e ZHONG, 2006; MA, NICHOLS e 

TANGYE, 2007).   

 Foram identificadas quatro isoformas de SLAM, originadas a partir da 

eliminação seletiva de exons – splicing. Duas delas com 305 aminoácidos, 

correspondentes ao seguimento transmembrana, outra citoplasmática e uma solúvel 

(PUNNONEN, 1997; WANG et al., 2001). SLAM em forma solúvel é capaz de 

interagir com SLAM expressa na superfície da membrana celular e influenciar na 

resposta imunológica.  

 SLAM tem a capacidade de interagir de forma homotípica ao nível de 

seus domínios extracelulares, porém com baixa afinidade (Kd 200µM) (MAVADDAT 

et al., 2000; ROMERO et al., 2005) e funciona através de sinalização bidirecional 

após ligações SLAM-SLAM (COCKS et al.,1995; LATOUR et al., 2001).  

  SLAM é expressa em células hematopoiéticas envolvidas na imunidade 

inata e adquirida (VEILLETTE e LATOUR, 2007), como timócitos, macrófagos, 

células dendríticas maduras, células T de memória, células T ativadas, células B 

ativadas e plaquetas, em humanos e murinos (PUNNONEN et al.,1997; CASTRO et 

al.,1999; ROMERO et al., 2004). A expressão dessa molécula foi observada também 

em células hematopoiéticas da medula óssea e no fígado de fetos murinos (KIEL et 

al., 2005). A expressão de SLAM na maioria dessas células hematopoiéticas ocorre 

constitutivamente, sendo induzida rapidamente nos linfócitos T e B nas infecções 

virais, e nas células dendríticas por estímulos antigênicos (NANDA et al.,2005) e 

inflamatórios, como lipopolissacáride (LPS) e IL-1β (KRUSE et al., 2001), e nos 

macrófagos por LPS e IFN-γ (COCKS et al., 1995; SAYOS et al., 2000; WANG  et 

al., 2004; ROMERO et al., 2004). A expressão de SLAM foi relatada em células do 

centro germinativo de linfonodos, baço, tonsilas e em uma subpopulação de células 

endoteliais (SIDORENKO e CLARK, 1993), no entanto, não foi observada em 

células NK, monócitos, granulócitos ou células dendríticas imaturas (VEILLETTE e 

LATOUR, 2007).  
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  Expressão elevada de SLAM tem sido observada em enfermidades onde 

há uma resposta Th1 exacerbada, como no caso da hanseníase tuberculóide, onde 

foi demonstrado que existe uma correlação direta da expressão de SLAM com o 

perfil de citocinas Th1 (GARCIA et al., 2001). A expressão de SLAM mostrou-se 

aumentada em modelos experimentais de lupus em camundongos, revelando o 

possível envolvimento desse receptor com a autoimunidade (SHAI et al., 1999). Em 

portadores de artrite reumatóide, associada a altos níveis de imunoglobulina E (IgE), 

foi detectada uma maior concentração de formas solúveis de SLAM no líquido 

sinovial em relação aos controles (BLEHARSKI et al., 2001). A análise de linfócitos T 

CD4+ de portadores de esclerose múltipla revelou que essas células apresentam 

uma maior expressão de SLAM em relação aos controles (FERRANTE et al.,1998).  

  A molécula SLAM tem grande importância na adesão entre células T e 

células apresentadoras de antígeno, participando da formação da sinapse 

imunológica e da coestimulação na sinalização dependente do TCR (COCKS et 

al.,1995; MAVADDAT et al., 2000; ENGEL, ECK e TERHORST, 2003; WANG et al., 

2004). Esse coestimulador também modula a produção de citocinas por linfócitos T 

CD4+, macrófagos e células dendríticas, tendo ações diferenciadas na dependência 

do tipo de estímulo e coestímulos (MA, NICHOLS e TANGYE, 2007). 

  O papel de SLAM como correceptor nas funções dirigidas por TCR foi 

desenvolvido através de estudos com o anticorpo anti-SLAM (α-SLAM), identificado 

como um anticorpo agonista. Esse anticorpo associado ao estímulo de TCR/CD3 em 

linfócitos T CD4+, induzia o aumento da proliferação dessas células, a produção de 

IFN-γ (COCKS et al., 1995; AVERSA et al., 1997; CASTRO et al., 1999;LATOUR et 

al., 2001;) e a citotoxicidade de linfócitos T CD8+ (HENNING et al., 2001). Assim, α-

SLAM regulava a diferenciação de linfócito T CD4+, aumentando a produção de IFN-

γ, redirecionando a resposta imunológica para um perfil Th1 (COCKS et al., 1995; 

CASTRO et al., 1999; AVERSA et al., 1997). No entanto, estudo com células de 

timoma murino, sob estímulo de TCR, mostrou que o efeito da interação SLAM-

SLAM ocasionou a redução da produção de IFN-γ (LATOUR et al., 2001).  Em 

estudo com camundongos deficientes de SLAM, foi mostrado que linfócitos T CD4+, 

ativados através de TCR, apresentaram reduzida produção de IL-4, IL-13 e discreto 

aumento da produção de IFN-γ (DAVIDSON et al., 2004; WANG et al., 2004). 

Observou-se ainda que, essa deficiência de SLAM pode afetar a resposta Th1 por 
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prejudicar a função das APCs, visto que macrófagos deficientes de SLAM 

mostraram reduzida produção de IL-12 sob estímulo de LPS, baixas concentrações 

de óxido nítrico, reduzida secreção de TNF-α e aumento da produção de IL-6, que 

podem reduzir a produção de IFN-γ por linfócitos T CD4+. Assim, foi constatado que 

esses camundongos apresentaram aumento da susceptibilidade à infecção por L. 

major e incapacidade de eliminar esse parasito (WANG et al., 2004), favorecidas 

pela reduzida produção de IL-12, citocina requerida pelas APCs na montagem da 

resposta imunológica protetora (SACKS e NOBEN-TRAUTH, 2002). Portanto, SLAM 

mostrou exercer uma ação estimulatória sobre a resposta Th2 e inibitória sobre a 

produção de IFN-γ. Além disso, SLAM não é requerido somente para a produção de 

IL-4, mas também apresenta papel em outros eventos que envolvam a produção de 

citocinas Th2, como IL-5 e IL-13, tal como ocorre na resposta alérgica (MA, 

NICHOLS e TANGYE, 2007). 

Há estudos demonstrando a importância da coestimulação de SLAM na 

resposta imunológica a algumas infecções bacterianas, como a hanseníase e a 

tuberculose. Mostrou-se que, em CMSP de pacientes com hanseníase tuberculóide, 

a expressão de SLAM e a produção de IFN-γ aumentaram após o estímulo com 

antígeno de Mycobacterium leprae e que a adição de IFN-γ à cultura de CMSP de 

pacientes com hanseníase virchowiana induz a expressão de SLAM em linfócitos T 

(GARCIA et al., 2001). Em outro estudo que avaliou a participação de SLAM na 

infecção por HIV mostrou-se que a via de sinalização através de SLAM, além de 

potencializar a resposta proliferativa induzida por esse vírus, inibe a produção de IL-

10, redirecionando a resposta Th0 para Th1 (MERONI et al., 1999).  

     Para que SLAM possa mediar o sinal intracelular é fundamental a sua 

ligação a SAP (LATOUR et al., 2003). SAP é o protótipo da família de adaptadores 

relacionados à SAP (SAYOS et al., 2000), que compreende três membros: SAP 

(SH2D1A ou DSHP), EAT-2 (EAT-2a ou SH2D1B/Sh2d1b) e ERT (EAT-2b, 

SH2D1C/Sh2d1c ou SH2D1W) (VEILLETTE, 2006; RONCAGALLI et al., 2005; 

LATOUR e VEILLETTE, 2004; NICHOLS, 2005; ENGEL, ECK e TERHORST, 2003). 

A expressão de SAP ou de seu RNA mensageiro têm sido detectadas 

predominantemente em células do sistema imunológico, como nos linfócitos T, 

células NK, linfócitos NKT, sendo também identificadas em plaquetas, eosinófilos e 

em alguns linfócitos B (MORRA et al., 2005; NICHOLS et al., 2004; NAGY et al., 

2002; SHINOZAKI et al., 2002). Através de mecanismos exclusivos os adaptadores 
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relacionados a SAP unem-se ativamente aos receptores da família SLAM para 

sinalização intracelular (VEILLETTE, 2006).                           

 A interação de SAP com SLAM é auxiliada pela arginina na posição 32 

(Arg32) presente no domínio SH2. SAP liga-se ao motivo contendo a tirosina na 

posição 281 (Y281) (SAYOS et al., 1998; POY et al., 1999) presente no domínio 

citoplasmático de SLAM. Essa interação ocorre independente da fosforilação de 

Y281, mostrando que SAP é constitutivamente associado à SLAM (SAYOS et 

al.,1998). Os motivos contendo tirosina presentes na porção citoplasmática de SLAM 

são capazes interagir com SAP, com as fosfatases SHP2 e SHIP, além das 

proteínas quinases, como tirosinafosfoquinase e Lck (SAYOS et al.,1998; CASTRO 

et al.,1999). Para essa interação com SLAM, SAP compete inibindo a fosfatase 

SHP2, que contém um domínio SH2 com afinidade pelo mesmo motivo baseado em 

tirosina em SLAM, deslocando-a. Assim, fica estabelecido o bloqueio, 

impossibilitando a interação da fosfatase SHP2 com a porção citoplasmática de 

SLAM (SAYOS et al.,1998; HOWIE et al., 2002a). Na ausência de SAP, SLAM liga-

se a essa fosfatase. Essa atuação de SAP mostra o seu caráter de inibidor natural 

da ligação de SLAM com outras proteínas contendo domínio SH2 (SAYOS et al., 

1998; LI et al., 2003). 

 Através de outra superfície de ligação no domínio SH2 contendo arginina 

na posição 78 (Arg78), SAP interage com o domínio SH3 da tirosinafosfoquinase 

(SAYOS et al., 1998; ROMERO et al., 2004; RONCAGALLI et al., 2005) após vencer 

a competição com as forças intramoleculares que mantêm essa quinase inativa. 

SAP simultaneamente associa-se à SLAM e a tirosinafosfoquinase, formando um 

complexo multiprotéico. Ao recrutar a tirosinafosfoquinase para SLAM, SAP promove 

a fosforilação desta molécula (CHAN et al., 2003; LATOUR et al., 2003; LI et al., 

2003). Esse complexo formado, SLAM-SAP-Tirosinafosfoquinase, contribuirá para 

reduzir a produção de IFN-γ. Então, SAP regula a resposta imunológica através da 

via de sinalização de SLAM pelo recrutamento de tirosinafosfoquinase ativa. O 

resultado da via de sinalização SLAM é o aumento da produção de IL-4 (LATOUR et 

al., 2001; CHAN et al., 2003; LATOUR et al., 2003; WANG et al., 2004) (Figura 5).    
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Figura 5. Via de sinalização SLAM (adaptado de Veillette, 2006). Modulação da 
produção de citocinas Th2 mediada pela interação SLAM-SAP-Tirosinafosfoquinase. 

 

 

Além de participar da modulação da via de sinalização através de SLAM, 

SAP também está envolvido na sinalização através de TCR, regulando a ativação da 

proteína quinase C-teta (PKC-θ), Bcl-10 (células de B de linfoma) e NF-κB 

(CANNONS et al., 2004; MA, NICHOLS e TANGYE, 2007). SAP é necessário para 

uma completa ativação de NF-κB e GATA-3, que são reguladores positivos dos 

genes das citocinas Th2. Portanto, a regulação da produção de citocinas Th2 

dependente de SLAM poderá ter a participação dos sinais de PKC-θ que levam à 

ativação de NF-κB e GATA-3. A produção de citocinas Th2 poderá ser regulada por 

esses substratos. O aumento da expressão do fator de transcrição GATA-3 resultará 

no aumento da produção de IL-4, que aciona a resposta Th2, e em redução da 

produção de IFN-γ. (MA, NICHOLS e TANGYE, 2007). Linfócitos T SAP-/- ou 

fosfoquinase-/- ativados mostram reduzida fosforilação de Bcl-10, que constitui um 

substrato de PKC-θ (CANNONS et al., 2004) (Figura 6). 
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                                          VILAR et al. (adaptação de MA et al. 2007) 
Figura  6 –  Via de sinalização SLAM-SAP – Após ativação do TCR,SLAM liga-se a 
SAP, recruta e ativa FYN, que por sua vez induz fosforilação tirosínica dos 
receptores SLAM e subsequentemente recruta um conjunto de moléculas 
sinalizadoras (SH2, Dok1/2 e RasGap). A interação entre o TCR e a via de 
sinalização SLAM-SAP também conduz a ativação de substratos – PKC-θ, Bcl-10, 
NF-κB e GATA-3 – que são reguladores de genes de citocinas TH2. Estas vias de 
sinalização aumentam liberação de citocinas Th2 como IL-4. 
 
 
 

   A modulação da resposta imunológica por essas moléculas tem sido 

estudada nas infecções por Mycobacterium leprae (GARCIA et al, 2001), 

Mycobacterium tuberculosis (PASQUINELLI et al., 2004), Toxoplasma gondii (CZAR 

et al., 2001), L. major (WANG et al., 2004), L. amazonensis (VILAR, 2009), no 

entanto, não tem sido investigada na infecção por L. braziliensis.  

 Nos últimos anos, várias publicações tem surgido sobre a função dos 

receptores da família SLAM e um grupo de adaptadores intracelular associados - os 

adaptadores relacionados com SAP  na regulação imunológica. Como não é 

possível estudar os eventos iniciais da leishmaniose humana, devido a restrições 

éticas, sistemas in vitro que reproduzem estes momentos podem contribuir para 

compreender a patogênese da doença humana e orientar estratégias para 

elaboração de vacinas, além de importantes informações para elucidação do vasto 

espectro de resposta imune observada na leishmaniose humana. Neste trabalho 

procuramos entender a função do SLAM na resposta imunológica na leishmaniose 
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tegumentar americana por L. brazilensis, como também avaliar se a resposta de 

indivíduos baixo-produtores de IFN-γ é modulada pela via de sinalização SLAM, na 

infecção in vitro por L. braziliensis. 
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2.   JUSTIFICATIVA 

 

    A leishmaniose tegumentar americana é uma doença de alta prevalência, 

com registro de casos em todo o Brasil, sendo endêmica em diversas regiões do 

território nacional, representando um importante problema de saúde pública. As 

formas mais graves podem resultar em deformidades, incapacidades ou óbito, 

gerando possíveis transtornos psicológicos e sócio-econômicos com impacto 

negativo, tanto para o indivíduo doente, quanto para a sociedade como um todo.  

       O controle da infecção por Leishmania é mediado por resposta 

imunológica celular, na qual a citocina IFN-γ tem papel fundamental na ativação dos 

mecanismos leishmanicidas. Em estudos realizados com camundongos mostraram 

que o direcionamento da resposta imune, protetora ou exacerbadora da doença, é 

definido nos primeiros eventos da sensibilização dos linfócitos pela Leishmania. E, 

que indivíduos sadios, sem contato prévio com Leishmania, respondem 

diferentemente ao parasito, com um espectro de produção de IFN-γ, variando dos 

que não produzem aos que secretam esta citocina em altas concentrações. É 

possível que esta resposta imunológica inicial correlacione-se com o espectro de 

manifestações clínicas observado, que variam desde uma resposta hiperégica, como 

na leishmaniose mucosa (com muito dano tissular), passando pela infecção 

inaparente (com cura espontânea) e, no outro pólo, a leishmaniose cutânea difusa 

(com anergia e pouca ou nenhuma produção de IFN-γ) apresenta recidiva após o 

tratamento. 

       Assim, torna-se relevante a necessidade de melhor entender a modulação 

da resposta imunológica induzida pela Leishmania. Esse conhecimento poderá 

subsidiar pesquisas que ajudarão no desenvolvimento de estratégias apropriadas de 

intervenção imunológica ou vacinação, bem como na formulação de novas 

abordagens imunofarmacológicas na terapêutica da leishmaniose. 

      Considerando que ainda se conhece pouco sobre mecanismos 

modulatórios da resposta imunológica na leishmaniose, e que o papel dos 

receptores da família SLAM, bem como aos adaptadores intracelulares associados a 

SLAM, nas doenças infecciosas ainda necessitam serem estabelecidos. Neste 

trabalho procuramos avaliar o papel da via de sinalização SLAM, na resposta 

imunológica in vitro por L. brazilensis. 
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OBJETIVOS 
 
 
1.  Geral 

 
       Avaliar o papel da via de sinalização de SLAM na modulação da resposta 

imunológica em CMSP de indivíduos sadios estimuladas in vitro por Leishmania 

braziliensis.  

2.  Específicos 
 

 Avaliar a expressão de SLAM induzida por L. braziliensis em linfócitos T, na 

fase inicial da resposta imunológica. 

 Avaliar o efeito do bloqueio de SLAM na expressão de SLAM em resposta à 

L. braziliensis; 

 Avaliar a regulação da expressão de SLAM por citocinas proinflamatórias, na 

sensibilização in vitro com L. braziliensis em indivíduos alto ou baixo 

produtores de IFN-γ 

 Analisar o efeito do bloqueio de SLAM sobre a produção de citocinas pro e 

antiinflamatórias induzida por L. braziliensis em indivíduos alto ou baixo 

produtores de IFN-γ 

 Efeito do α-SLAM sobre a produção de IFN-γ, IL-13 e IL-10 induzida por L. 

braziliensis e citocinas proinflamatórias em indivíduos alto ou baixo 

produtores de IFN-γ. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

       O estudo foi conduzido em 43 (quarenta e três) indivíduos doadores de 

sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE). Foram 

incluídos somente indivíduos que apresentaram sorologia negativa para Doença de 

Chagas, Hepatite B, Hepatite C, HIV, HTLV I/II e Sífilis.  

 

4.2 SEPARAÇÃO DOS GRUPOS EM ALTO E BAIXO PRODUTOR DE 

INTERFERON GAMA 

 Para definir os grupos em alto ou baixo produtor de IFN-γ, foi utilizado o 

critério adotado por POMPEU (2001), no qual se considerou a concentração de IFN-

γ produzida em resposta à L. braziliensis. O indivíduo que produzia concentração de 

IFN-γ igual ou superior a 160 pg/mL foi classificado como alto produtor (AP) e para 

um valor inferior a 160 pg/mL, o indivíduo foi considerado baixo produtor (BP). Trata-

se de uma medida arbitrária, mas adotada por vários pesquisadores (AKUFFO, 

1992; BOURREAU et al. 2001(a); PASQUINELLI et al.2004).  

  

4.3. CULTURA DO PARASITO E PREPARO DO ANTÍGENO  

 Na estimulação in vitro das CMSP da população de estudo utilizou-se 

uma cepa de L. braziliensis (MHOM/BR/94/H3227), isolada de um paciente do 

estado do Ceará com a forma cutânea da doença e caracterizada previamente por 

PCR (OLIVEIRA et al., 2004). A cepa foi mantida como promastigotas em meio NNN 

(Novy-MacNeal-Nicolle), adicionado de meio Schneider (Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO), suplementado com 20% de soro bovino fetal (SBF) (Gibco, Grand Island, NY), 

2% de urina humana estéril, 200 U/mL de penicilina, 200 µg/mL de estreptomicina 

(Gibco), com passagens periódicas em hamster, para reativação da virulência. 

Subcultivos foram feitos a partir da fase estacionária de crescimento e os parasitos 

usados somente até a quinta passagem. 
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       Para o uso no experimento, as promastigotas foram submetidas a três 

ciclos de lavagem com salina estéril gelada, com centrifugação a 3000 rpm, por 15 

minutos a 4ºC e ajustadas com meio RPMI-1640 (Sigma) para as concentrações 

desejadas em cada experimento. A viabilidade dos parasitos foi analisada pela 

motilidade.  

 

4.4 ISOLAMENTO DAS CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO 

(CMSP) 

 As células mononucleadas foram isoladas a partir do creme leucocitário 

de 43 indivíduos doadores de sangue, separadas por centrifugação em gradiente de 

densidade em Ficoll-Hypaque (Sigma) a 2000 rpm por 30 minutos a 21oC. Em 

seguida foram submetidas a três ciclos de lavagens com salina estéril gelada, com 

centrifugação a 1500 rpm, por 15 minutos a 5ºC e ajustadas para as concentrações 

de 5 x 106 ou 106 células/mL em meio RPMI 1640 (Sigma) suplementado com 10 

mM de HEPES (Sigma), 50 µg/mL de gentamicina (Gibco BRL), 100 U/mL de 

penicilina, 200 µg/mL de estreptomicina e 2 mM de L-glutamina (todos Sigma), e 10 

% de soro AB humano inativado. Após contagem das células e ajuste da 

concentração, elas foram distribuídas em placas de 48 poços (Nunc,Roskilde, 

Denamark), em volume final de 0.3 mL/poço, na presença ou ausência de diferentes 

estímulos.  

 

4.5 BLOQUEIO DA VIA DE SINALIZAÇÃO SLAM 

O bloqueio da via de sinalização SLAM foi realizado utilizando anticorpo 

α-SLAM (A12, eBioscience, San Diego, CA). Foi avaliado em diferentes 

concentrações (5, 10 e 15 µg/mL) e em tempos diferentes (6 e 120 horas) em CMSP 

estimuladas ou não com antígeno. Após o cultivo, a expressão de SLAM nas células 

foi avaliada através de citometria de fluxo. A partir destes ensaios foi selecionada a 

concentração de 10 µg/mL. (Apêndice 11).  
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4.6 QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS  

 Para as determinações das concentrações de IFN-γ, IL-10 e IL-13, as 

CMSP na concentração de 5 x 106 células/mL foram distribuídas em placas de 

cultura de 48 poços em volume de 0.3 mL/poço e cultivadas a 37ºC em atmosfera 

úmida de CO2 a 5 %, nas seguintes condições: meio RPMI sozinho como controle, 

na presença ou na ausência de L. braziliensis (1,5 x 106 promastigotas/poço), na 

presença ou na ausência de α-SLAM (10 µg/mL,  eBioscience), na presença ou 

ausência de rIFN-γ (interferon-γ recombinante) (concentração final: 7,5 ng/mL; 

Chemicon, San Diego, CA), na presença ou ausência de rIL-12 (IL-12 recombinante) 

(concentração final: 500 pg/mL; Peprotech, México, DF) e na presença de 

Fitohemaglutinina (PHA) (2,5 µg/mL, Sigma Aldrich, St. Louis, MO). No quinto dia os 

sobrenadantes foram coletados.    

 A concentração de α-SLAM utilizada estava de acordo com Howie et al., 

2002; Quiroga et al., 2004; Pasquinelli et al., 2009. 

 A quantificação das citocinas foi realizada através do método ELISA, 

utilizando kits BD Opteia TM Set Human IFN-γ e IL-10 (BD Biosciences, San Diego, 

CA), e IL-13 (eBioscience) conforme as instruções do fabricante. Brevemente, a 

placa (Costar Corning Inc. Actom.MA) foi sensibilizada com o anticorpo de captura 

anticitocina purificado nas concentrações determinadas para cada citocina, por um 

pernoite a 4oC. O bloqueio foi feito com SBF 10% e soroalbumina bovina (BSA) 1% 

em salina tamponada com fosfato (STF), e a placa incubada por 2 horas à 

temperatura ambiente. Após lavagem com STF–Tween 20 (0,05%), foram 

adicionados os padrões e amostras, e a placa foi incubada por toda a noite a 4°C. 

Após outra lavagem com STF–Tween 20, o anticorpo de detecção anticitocina 

biotinilado foi adicionado e a placa incubada por 1 hora à temperatura ambiente. 

Depois de lavada, a placa foi incubada com peroxidase de cavalo conjugada a 

avidina por 30 minutos à temperatura ambiente. A placa foi então lavada e 

adicionada a solução do substrato 3,3’,5,5’-tetrametil benzidina (TMB) (Sigma 

Aldrich). A reação foi finalizada com ácido fosfórico a 20%. A leitura foi realizada no 

leitor de ELISA (Molecular Devices Corp., Sunnyvale, CA), filtro 450 nm e análise 

dos resultados feita pelo programa Softmax PRO (Molecular Devices Corporation). 
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 4.7 EXPRESSÃO DE SLAM 

 Para determinar o nível de expressão de SLAM, CMSP (5 x 106 

células/mL) foram cultivadas por 6 horas e 120 horas, com ou sem promastigotas de 

L. braziliensis (1,5 x 106 promastigotas/poço), na presença ou ausência de anticorpo 

α-SLAM (A12; 10 µg/mL: eBioscience),  na presença ou ausência de rIFN-γ  

(concentração final: 7,5 ng/mL; Chemicon), na presença ou ausência de rIL-12 

(concentração final: 500 pg/mL; Peprotech).  As placas foram incubadas a 37ºC em 

atmosfera úmida com 5% de CO2.   

 Após 6 horas e 120 horas as células foram coletadas e marcadas com 

anticorpos específicos para CD3+ (PE- Phycoerythrin, BD Biosciences) e para SLAM 

(A12, FITC-Fluorescein isothiocyanate, eBiosciences, San Diego, CA). Um total de 

10.000 eventos/tubo foi adquirido utilizando um Citômetro de Fluxo (FACSCalibur - 

BD Biosystems, Rockville, MD) como descrito previamente por Cocks et al. (1995). A 

análise dos dados foi conduzida através do programa WinMDI 2.9 (Joseph Trotter, 

La Jolla,CA). 

 

4.8   VIABILIDADE DAS CÉLULAS 

 Para avaliar a viabilidade das células durante o cultivo, elas foram 

estimuladas com o mitógeno Fitohemaglutinina (PHA) e incubadas a 37ºC em 

atmosfera úmida com 5% de CO2.  Após 120 horas as células foram coletadas e 

determinada a concentração de IFN-γ no sobrenadante por ELISA (Apêndices 1 e 

2).  

. 
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4.9   FLUXOGRAMA 

 

 

 

Fluxograma dos procedimentos experimentais realizados a partir de células 
mononucleares do sangue periférico (CMSP). 
 

 

 

 

4.10  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 As análises foram feitas utilizando o teste pareado não-paramétrico 

Wilcoxon para comparação de dados no mesmo grupo e o teste de Mann-Whitney 

para comparação de dados entre os grupos. Ambos os testes são do programa 

GraphPad Prism, versão 5.0 para Windows (GraphPad Software, San Diego, CA,). 

Os valores de p<0,05 foram considerados significantes.  
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4.11 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (COMEPE), registro nº 

310/2004 (ANEXO 1).  

 O material biológico foi fornecido pelo Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Ceará (HEMOCE) conforme ANEXO 2. 

 Todos os aspectos envolvidos no uso de animais de laboratório na 

experimentação científica encontravam-se dentro dos padrões do regulamento e das 

prerrogativas do biotério mantido pelo Departamento de Patologia e Medicina Legal 

da Faculdade de Medicina da UFC, ou seja, dentro dos padrões de higiene, 

assepsia e segurança necessários à utilização de espécies animais, e em 

permanente vigilância higiênica, profilática, epidemiológica e nutricional. 
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5.  RESULTADOS 

 
 
5.1  Resposta de IFNγγγγ nos indivíduos sem exposição prévia à Leishmania, na 

sensibilização com L. braziliensis. 

      Foram classificados dois grupos de indivíduos com relação à produção de 

IFN-γ após 5 dias de estimulação in vitro com promastigotas vivas de L. braziliensis, 

de acordo com os critérios adotados por Pompeu et al. (2001), definidos como altos 

produtores de IFN-γ os indivíduos cujas CMSP produziam concentrações iguais ou 

superiores a 160 pg/mL (AP) e como baixos produtores aqueles que produziam 

concentrações inferiores a este valor (BP). Os indivíduos AP tiveram uma frequência 

de 67,4% (29/43) e apresentaram mediana de 2.535,0 pg/mL (mínimo = 275,0; 

máximo = 10.033,0 pg/mL), enquanto os BP tiveram uma frequência de 32,6% 

(14/43) e apresentaram mediana de 8,1 pg/mL (mínimo = 0,100; máximo = 143,0 

pg/mL), p<0,0001 (Figura 7). 
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FIGURA 7 – Resposta de IFNγγγγ dos indivíduos sem exposição prévia à 
Leishmania, na sensibilização com L. braziliensis.Concentrações de IFN-γ 
obtidas de culturas de células mononucleares de sangue periférico (5x106 
células/mL) foram estimuladas com promastigotas vivas de L. braziliensis (5x107 
promastigotas/mL). Após 5 dias de cultivo, o sobrenadante foi analisado através de 
ELISA. A barra pontilhada representa o ponto de corte (160 pg/mL) entre altos (AP) 
e baixos produtores (BP), (AP ≥ 160 pg/mL, BP < 160 pg/mL), e as barras contínuas 
representam a mediana dos grupos. O teste de Mann Whitney foi utilizado para 
comparação entre grupos. Valor de p < 0.05 foi considerado significante. AP, n=29; 
BP, n=14. 
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5.2   Expressão do SLAM induzida por L. braziliensis na fase inicial da resposta 

imunológica. 

             Para avaliar a resposta de SLAM induzida por L. braziliensis, durante a 

sensibilização das células T, CMSP de 43 indivíduos sem exposição prévia à 

Leishmania foram cultivadas com promastigotas vivas de L. braziliensis e avaliadas 

quanto à frequência de células T CD3+ SLAM+, com 6 e 120 horas. 

             Verificou-se que, nas primeiras 6 horas, não houve alteração na 

frequência dos linfócitos T SLAM+ estimulados com L. braziliensis, em relação ao 

não estimulados (p=0,5428) . No entanto, quando se compara a freqüência destas 

células com 6 horas e 120 horas de cultivo com L. braziliensis houve uma 

significante redução da sua freqüência, passando de 8,7% para 2,6% (p=0,0115),  

(Figura 8). 
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FIGURA 8 – Expressão do SLAM induzida por L. braziliensis na fase inicial da 
resposta imunológica. CMSP (5x106 células/mL) 24 indivíduos foram cultivadas 
com ou sem promastigotas de L. braziliensis (1,5 x 106 promastigotas/mL). Após 6 
horas e 120 horas as células foram coletadas e marcadas com anticorpos PE-anti-
CD3+ e FITC-αSLAM. Um total de 10.000 eventos/tubo foi adquirido utilizando um 
Citômetro de Fluxo. Cada barra representa a média±SEM. O teste de Wilcoxon foi 
utilizado para comparação dentro dos grupos e o teste de Mann-Whitney para 
comparação entre os grupos. Valores de p < 0.05 foram considerados significantes.  
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  No entanto, quando se avalia a expressão de células T SLAM+, na 

resposta imunológica inicial, levando em conta os indivíduos AP e BP, pode-se 

verificar que os dois grupos respondem de modo diferenciado. Inicialmente, nas 6 

horas de cultivo, os BP apresentaram menor frequência que os AP, tanto 

constitutivamente quanto sob estimulação com L. braziliensis (p=0,0434) (Figura 

9A).  Mais tardiamente, com 120 horas, observou-se uma redução da frequência de 

células T expressando SLAM nos AP (p=0,0085) (Figura 9B). Vale salientar que a 

resposta dos BP permaneceu inalterada nos dois momentos avaliados (Figura 9A e 

9B). 

 

 

 

        
 
FIGURA 9 – Expressão do SLAM induzida por L. braziliensis em (A) indivíduos 
altos (AP) e (B) baixos produtores (BP) de IFN-γ.  CMSP (5x106 células/mL) 
foram cultivadas com ou sem promastigotas de L. braziliensis (1,5 x 106 

promastigotas/mL). Após 6 horas e 120 horas as células foram coletadas e 
marcadas com anticorpos PE-anti-CD3+ e FITC-αSLAM. Um total de 10.000 
eventos/tubo foi adquirido utilizando um Citômetro de Fluxo. Cada barra representa 
a média±SEM. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação dentro dos grupos 
e o teste de Mann-Whitney para comparação entre os grupos. Valores de p < 0.05 
foram considerados significantes. AP, n=14 ; BP, n=06. 
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5.3  Efeito do bloqueio com α-SLAM na expressão de SLAM em resposta à L. 
braziliensis 

                 Para compreender melhor a ativação da via SLAM e seu papel após 

sensibilização com L. braziliensis, as CMSP foram cultivadas com o α-SLAM (10 

µg/mL). Foi avaliada a frequência de linfócitos T, que expressavam SLAM na 

membrana citoplasmática, com 6 horas e 120 horas, através de citometria de fluxo.  

     Verificou-se que, com 6 horas de cultivo, o α-SLAM associado à L. 

braziliensis reduziu em 30% a expressão desta molécula nos linfócitos T em relação 

à L. braziliensis isoladamente (p=0,0039), enquanto que, no tempo de cultivo de 120 

horas não houve mudança nessa expressão. Sob o estímulo isolado de L. 

braziliensis, a expressão de SLAM em linfócitos T mostrou uma redução significativa 

com 120 horas em relação às 6 horas de cultivo (p=0,0115) (Figura 10).   

 

      
 
FIGURA 10 – Efeito de α-SLAM na expressão de SLAM em resposta à L. 
braziliensis. CMSP (5x106 células/mL) de 24 indivíduos sadios foram estimuladas 
com promastigotas vivas de L. braziliensis (5x107 promastigotas/mL) e α-SLAM. 
Após 6 horas e 120 horas as células foram coletadas e marcadas com anticorpos 
PE-anti-CD3+ e FITC-αSLAM. Um total de 10.000 eventos/tubo foi adquirido 
utilizando um Citômetro de Fluxo. Cada barra representa a média±SEM. O teste de 
Wilcoxon foi utilizado para comparação dentro dos grupos e o teste de Mann-
Whitney para comparação entre os grupos. Valores de p < 0.05 foram considerados 
significantes.  
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5.4 Regulação da expressão de SLAM por citocinas proinflamatórias, na 

sensibilização in vitro com L. braziliensis 

      Para avaliar se a expressão de SLAM pode ser modulada por citocinas 

proinflamatórias, durante a sensibilização com L. braziliensis, as CMSP foram 

cultivadas com rIFN-γ ou rIL-12 e avaliadas a frequência de células T expressando 

SLAM.  

  Nos grupos AP e BP, após 6 horas de estimulação, observou-se que o 

tratamento das CMSP com rIFN-γ e rIL-12 associado à L. braziliensis inibiu a 

expressão de SLAM, induzida pelo parasito, de forma significativa (p=0,0166 e 

p=0,0353, respectivamente) (Figura 11). 

 Na resposta avaliando as duas citocinas proinflamatórias com 120 horas 

de sensibilização, verificou-se que enquanto a expressão constitutiva per manecia 

nos mesmos níveis das encontradas nas 6 horas de cultivo, nas demais condições 

avaliadas ocorreu uma redução da frequência de linfócitos T expressando SLAM. 

Embora seja observado um aparente aumento nas CMSP estimuladas com antígeno 

e rIL-12 simultaneamente, deve-se salientar que este aumento foi visto somente em 

dois indivíduos. A ação do bloqueio com α-SLAM, avaliada somente com 120 horas 

não alterou a expressão de CD3+SLAM+, em ambos os grupos (Figura 12). 
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Figura 11 – Regulação da expressão de SLAM por citocinas proinflamatórias, 
na sensibilização in vitro com L. braziliensis. CMSP (5x106 células/mL) foram 
estimuladas com promastigotas vivas de L. braziliensis (5x107 promastigotas/mL), 
rIFNγ (7,5 ng/mL) e rIL-12 (500 pg/mL). Após 6 horas as células foram coletadas e 
marcadas com anticorpos anti-CD3+ (PE) e α-SLAM (FITC). Um total de 10.000 
eventos/tubo foi adquirido utilizando um Citômetro de Fluxo. As barras representam 
a média ± SEM. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação dentro dos 
grupos. Valores de p < 0.05 foram considerados significantes. Nos BP todas as 
análises foram não significantes. AP, n=14 ; BP, n=06. 
 
 
   

   

     

 

 

 

 

 

 



   54 
 

 
 

 Figura 12 – Regulação da expressão de SLAM por citocinas proinflamatórias e 
após bloqueio com  α-SLAM, na sensibilização in vitro com L. braziliensis. 
CMSP (5x106 células/mL) foram estimuladas com promastigotas vivas de L. 
braziliensis (5x107 promastigotas/mL), rIFN-γ (7,5 ng/mL), rIL-12 (500 pg/mL) e α-
SLAM (10 µg/mL). Após 120 horas as células foram coletadas e marcadas com 
anticorpos PE-anti-CD3+ e FITC-αSLAM. Um total de 10.000 eventos/tubo foi 
adquirido utilizando um Citômetro de Fluxo. As barras representam a média ± SEM. 
O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação dentro dos grupos. Valores de p < 
0.05 foram considerados significantes. Nos BP todas as análises foram não 
significantes. AP, n=14 ; BP, n=06. 
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5.5   Efeito do bloqueio da expressão do SLAM sobre a produção de IFN-γ, IL-

10 e IL-13 induzida por L. braziliensis em indivíduos alto ou baixo produtores 

de IFN-γ 

 Para avaliar o efeito do bloqueio com α-SLAM sobre a produção de 

citocinas, as CMSP de indivíduos AP ou BP foram cultivadas com α-SLAM durante 

sua sensibilização com L. braziliensis e, após 5 dias, o sobrenadante foi coletado e 

avaliado para a produção de IFN-γ, IL-13 e IL-10.  

 Foi observado que a adição do α-SLAM associada à L. braziliensis não 

mostrou um efeito adicional na produção de IFN-γ (Figura 13A e 13B), quando 

comparada à estimulação por esse antígeno isoladamente, que por sua vez foi 

suficiente para promover um aumento significativo da produção de IFN-γ nos dois 

grupos (AP, p<0,0001; BP, p<0,0033) (Figura 13). Essa produção mostrou-se mais 

expressiva nos indivíduos AP (média = 3.750,0) do que nos BP (média = 40,51) 

(Figura 13 inserida). 

 Sob estímulo de L. braziliensis, a produção de IL-13 mostrou-se baixa em 

ambos os grupos (média AP=524,3; BP=17,99), e surpreendentemente, diferente do 

esperado, os BP apresentaram uma resposta 29 vezes menor do que a dos AP 

(p=0.0026) (Figura 14 inserida). O bloqueio da via de SLAM com α-SLAM, nas 

CMSP dos AP estimuladas com L. braziliensis induziu uma tendência a reduzir a 

produção de IL-13, em relação ao antígeno sozinho, embora não tenha sido 

estatisticamente significante (Figura 14A). No BP, nestas mesmas condições pode-

se verificar uma leve tendência a aumentar a síntese desta citocina (Figura 14B).  

 Em relação à modulação de IL-10 pelo α-SLAM, observou-se que houve 

aumento significativo na produção de IL-10 nos AP (média= 142,1; p=0,0056), 

quando comparado ao estímulo somente com L. braziliensis (média= 32,6) (Figura 

15A). Nos BP, a estimulação com este antígeno isoladamente aumentou a produção 

de IL-10, porém verificou-se que o α-SLAM não foi capaz de determinar um 

acréscimo nessa produção (Figura 16B). A concentração de IL-10 foi baixa em 

ambos os grupos (média AP =95,17; média BP =49,3) e ainda menor nos BP 

(p=0,0023) (Figura 15 inserida).  
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FIGURA 13 –  Efeito de α-SLAM sobre a produção de IFN-γ induzida por L. 
braziliensis em (A) indivíduos altos (AP) e (B) baixos produtores (BP) de IFN-γ. 
O inserido mostra a relação entre indivíduos AP e BP. Células mononucleares de 
sangue periférico (5x106 células/mL) foram estimuladas com promastigotas vivas de 
L. braziliensis (5x107 promastigotas/mL) e α-SLAM (10 µg/mL), após 120 horas o 
sobrenadante foi analisado para produção de IFN-γ através de ELISA. As barras 
contínuas representam a média ± SEM. O teste de Wilcoxon foi utilizado para 
comparação dentro dos grupos e o teste de Mann-Whitney para comparação entre 
os grupos. Valores de p < 0.05 foram considerados significantes. AP, n=29 ; BP, 
n=14. 
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FIGURA 14 – Efeito da adição de α-SLAM sobre a produção de IL-13 induzida 
por L. braziliensis. Células mononucleares de sangue periférico (5x106 células/ml) 
de indivíduos (A) altos (AP) e (B) baixos produtores (BP) sadios foram estimuladas 
com promastigotas vivas de L. braziliensis (5x107 promastigotas/mL) e α-SLAM (10 
µg/mL), após 120 horas o sobrenadante foi analisado para produção de IL-13 
através de ELISA. As barras contínuas representam a média ± SEM. O inserido 
mostra a relação entre indivíduos AP e BP. O teste de Wilcoxon foi utilizado para 
comparação entre grupos. Valores de p < 0.05 foram considerados significantes. AP, 
n=29 ; BP, n=14. 
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FIGURA  15 –   Efeito da adição de α-SLAM sobre a produção de IL-10 induzida 
por L. braziliensis. Células mononucleares de sangue periférico (5x106 células/mL) 
de (A) indivíduos altos (AP) e (B) baixos produtores (BP) sadios foram estimuladas 
com promastigotas vivas de L. braziliensis (5x107 promastigotas/mL) e α-SLAM (10 
µg/mL), após 5 dias o sobrenadante foi analisado para produção de IL-10 através de 
ELISA. As barras contínuas representam a média ± SEM. O inserido mostra a 
relação entre indivíduos AP e BP. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação 
entre grupos. Valores de p < 0.05 foram considerados significantes. AP, n=29 ; BP, 
n=14. 
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5.6  Efeito do α-SLAM sobre a produção de IFN-γ, IL-13 e IL-10 induzida por L. 

braziliensis e citocinas proinflamatórias em indivíduos alto ou baixo 

produtores de IFN-γ 

 Para avaliar o efeito do α-SLAM sobre a produção das citocinas IFN-γ, IL-

13 e IL-10, as CMSP de indivíduos AP ou BP foram cultivadas sob estímulo de 

promastigotas vivas de L. braziliensis na ausência ou na presença do α-SLAM e de 

citocinas proinflamatórias (rIL-12 ou rIFN-γ) e, após 5 dias, o sobrenadante foi 

coletado e avaliado para a produção das citocinas. 

 O bloqueio da via de SLAM através da adição de α-SLAM ao estímulo 

com L. braziliensis e rIFN-γ, simultaneamente, não modificou a produção de IFN-γ, 

IL-13 e IL-10 nos dois grupos (Figura 16).   

 Não houve produção de IL-10, em ambos os grupos, quando as células 

foram estimuladas apenas com rIFN-γ. Foi observado, ainda, uma redução 

significativa (p=0,0382) da produção de IL-13 pelas CMSP dos indivíduos AP 

estimuladas com rIFN-γ e L. braziliensis, simultaneamente (média=56,64), em 

relação às estimuladas unicamente com o antígeno (média=524,3) (Figura 16). 

 Os resultados mostraram que rIL-12 associado à L. braziliensis não 

modificou a produção de IFN-γ em ambos os grupos, quando comparada ao 

estimulado com o antígeno isoladamente. O bloqueio com   α-SLAM, no grupo BP, 

foi capaz de induzir um aumento de 2,3 vezes na produção IFN-γ (média=302,3; 

p=0,0161). Nesta mesma situação nenhuma alteração foi observada no grupo AP 

(Figura 17).  

 Quanto à produção de IL-13 pelos dois grupos, nenhuma alteração foi 

observada após a adição de rIL-12 às células estimuladas com L. braziliensis. 

Porém, somente no grupo AP, o bloqueio da via de SLAM induziu um aumento 

significativo da produção de IL-13 (p=0,0043) nas CMSP estimuladas 

simultaneamente com L. braziliensis e rIL-12 (Figura 17). 

 O tratamento com de rIL-12 não interferiu na produção de IL-10, nem 

mesmo quando associada ao bloqueio com α-SLAM, nos dois grupos (Figura 17).  
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Figura 16 –  Efeito da adição de α-SLAM sobre a produção 

de IFN-γ, IL-13 e IL-10 induzido por L.braziliensis e rIFN-γ. 
CMSP (5x106 células/mL) de indivíduos AP e BP sadios foram 
estimuladas com promastigotas vivas de L.braziliensis (5x107 
promastigotas/mL), α-SLAM (10 µg/mL) e rIFN-γ (7,5 
ng/mL),após 5 dias o sobrenadante foi analisado para produção 
de IFNγ, Il-13 e IL-10 através de ELISA. As barras contínuas 
representam a mediana dos grupos. O teste de Wilcoxon foi 
utilizado para comparação entre grupos. Valores de p < 0.05 
foram considerados significantes. AP, n=29 ; BP, n=14. 
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Figura 17 – Efeito da adição de α-SLAM sobre a produção de 

IFN-γ, IL-13 e IL-10 induzido por L.braziliensis e rIL-12. 
CMSP (5x106 células/mL) de indivíduos AP e BP sadios foram 
estimuladas com promastigotas vivas de L.braziliensis (5x107 
promastigotas/mL), α-SLAM (10 µg/mL) e rIL-12 (500 pg/mL), 
após 5 dias o sobrenadante foi analisado para produção de IFNγ, 
IL-13 e IL-10 através de ELISA. As barras contínuas 
representam a mediana dos grupos. O teste de Wilcoxon foi 
utilizado para comparação entre grupos. Valores de p < 0.05 
foram considerados significantes. AP, n=29 ; BP, n=14. 
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6.  DISCUSSÃO 

  

 A ocorrência de indivíduos alto ou baixo produtores de IFN-γ tem sido 

relatada ao longo dos anos. Akuffo (1992) verificou in vitro que a produção de IFN-γ 

foi variável em diferentes indivíduos infectados por L. aethiopica, Pasquinelli (2004) 

classificou duas populações de pacientes examinando a resposta proliferativa e a 

produção de IFN-γ em CMSP estimuladas com M. tuberculosis.  Matos (2007) 

estudando o polimorfismo nucleotídeo localizado no gene IFN-γ humano de 

indivíduos com LTA e Matta (2009) ao estudar as principais características 

imunológicas na infecção causada pela L. guyanensis em comparação à causada 

pela L. braziliensis também verificaram a existência de indivíduos alto e baixo 

produtores de IFN-γ. 

 Em trabalho experimental realizado por Vilar (2009) (dados não 

publicados) foi verificado nos indivíduos saudáveis, sem exposição prévia com 

Leishmania, que a condição de alto ou baixo produtor de IFN-γ não é definitiva, 

podendo em dado momento haver inversão desse estado. Assim sendo, pressupõe-

se que no momento em que tal indivíduo apresenta-se com baixa produção de IFN-

γ, o seu organismo está mais susceptível à infecção e proliferação da Leishmania.   

     A defesa do hospedeiro contra infecções por microorganismos 

intracelulares requer a produção de resposta imunológica tipo Th1. Neste estudo 

investigou-se o papel da via SLAM, uma via de indução de citocinas Th2, no 

contexto da resposta imunológica humana à L. braziliensis.  

      O antígeno, ao ligar-se ao TCR, induz a expressão de SLAM 

(VEILLETTE, 2006; MA, NICHOLS e TANGYE, 2007; GARCIA e CHULUYAN, 2007; 

VEILLETTE e LATOUR, 2007; DETRE, et al., 2010), que expõe seus sítios livres na 

superfície celular, portanto, a expressão elevada de SLAM não significa 

necessariamente ativação da via SLAM, mas que seus sítios estão disponíveis. No 

momento em que esta molécula SLAM se liga a outra SLAM, seus sítios não estarão 

mais livres e conseqüentemente sua expressão deixa de ser detectada pela 

citometria de fluxo, pois o anticorpo fluoresceinado não consegue mais reconhecer a 

molécula, porque os sítios de reconhecimento estão ocupados.  Possivelmente a 

utilização de outra metodologia, como Western Blot, poderia detectar o r eceptor 

após a ligação com o ligante.  Sendo a via SLAM responsável pela produção de 



   63 
 

citocinas Th2, o seu bloqueio com α-SLAM dificulta a produção de IL-4 e IL-13 

(LATOUR, et al., 2001; MA, NICHOLS e TANGYE, 2007).  

        O aumento da expressão de SLAM, no contexto da apresentação do 

antígeno, tem sido interpretado equivocadamente por alguns autores como ativação 

da via SLAM, associado ao aumento da proliferação de linfócitos T CD4+, aumento 

da produção de IFN-γ (COCKS, et al., 1995; AVERSA, et al., 1997; CASTRO, et 

al.,1999; VEILLETTE, CRUZ-MUNOZ e ZHONG, 2006) e redução de IL-4 e IL-13 

(LATOUR, et al., 2001).  

         No entanto, estes eventos possivelmente são devidos ao bloqueio desta 

via de sinalização pelo α-SLAM e não à sua ativação. Interessantemente, no 

presente trabalho, foi observado que nos indivíduos AP houve uma redução 

significativa da expressão de SLAM com 120 horas, mostrando que a via de 

sinalização SLAM foi ativada, fato corroborado pelo aumento significativo de IL-13. 

Esta redução da expressão representa também um importante mecanismo de 

feedback negativo que tem por finalidade manter o equilíbrio da resposta 

imunológica. Diferentemente, a expressão de SLAM nos indivíduos BP manteve-se 

persistentemente em níveis baixos, indicando uma reposta deficiente, com produção 

29 vezes menores de IL-13 que a dos AP (p=0,0026). Apesar destes indivíduos 

apresentarem uma baixa expressão de SLAM, eles mostraram ativação da via de 

sinalização SLAM, embora tenha sido de baixa intensidade. É possível que, nestes 

individuos BP, haja uma deficiência do TCR em induzir o segundo sinal (MULLER, et 

al., 1987; BRETSCHER e COHN, 1970; CHAMBERS, 2001; SAIBIL, DEENICK e 

OHASHI, 2007), traduzido na expressão de SLAM. A transdução deste sinal seria 

mediada pela via de sinalização SLAM, resultando na produção de IL-13 (MA, 

NICHOLS e TANGYE, 2007). Tem sido demonstrado que células T CD4+ de 

camundongos deficientes de SLAM apresentam redução da produção de IL-4 e IL-

13 e discreto aumento na produção de IFN-γ (DAVIDSON et al., 2004; WANG et al., 

2004). Essa expressão diferenciada de SLAM também foi demonstrada em 

pacientes com tuberculose ativa (PASQUINELLI et al., 2004) ou com hanseníase 

(GARCIA et al., 2001). Foi demonstrado que, na estimulação com L. amazonensis, 

houve aumento da produção de IL-13 associado a uma baixa expressão de SLAM, 

mostrando que esta via de sinalização parece ter um papel relevante na modulação 

da produção de IL-13 em indivíduos BP (VILAR, 2009). 
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 Neste trabalho, o anticorpo α-SLAM, na concentração de 10 µg/mL, foi 

capaz de bloquear 30% da expressão de SLAM nos linfócitos T estimulados com L. 

braziliensis, com 6 horas de cultivo. O bloqueio da via de sinalização de SLAM 

simula os efeitos da deficiência de SLAM e SAP, visto que a cascata de fosforilação 

da proteína tirosinaquinase desencadeada através dessa via, exerce sua ação 

somente se SLAM e SAP estiverem disponíveis (LATOUR et al., 2001).  

 O bloqueio da via SLAM, no contexto da sensibilização de linfócitos com 

L. braziliensis, mostrou que a produção de IFN-γ neste estudo, tanto nos AP quanto 

nos BP, apresentou uma tendência a aumentar, sugerindo que a produção desta 

citocina não é dependente diretamente desta via para a concentração utilizada. Este 

leve aumento pode ser devido à falta da inibição de GATA-3 sobre a expressão do 

receptor de IL-2 (MA, NICHOLS e TANGYE, 2007) e sobre os genes de IFN-γ 

(JENNER et al., 2009). Esta última condição reflete-se no aumento da expressão de 

T-bet em portadores de hanseníase tuberculóide (QUIROGA et al., 2004). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Pasquinelli et al. (2004) em paciente 

com tuberculose ativa, enquanto que Garcia et al. (2001) constataram que os 

pacientes com hanseníase tuberculóide (AP) produziram concentrações significantes 

de IFN-γ, após a adição de α-SLAM. É possível que estas diferenças sejam 

decorrentes do fato destes indivíduos expressarem muito SLAM por causa de 

características inerentes ao antígeno, e consequentemente, o bloqueio da via SLAM 

seria mais intenso nestes indivíduos do que nos grupos que apresentam menor 

quantidade de SLAM. Isto levaria a uma maior liberação das citocinas da via Th1.  

 Na resposta imunológica, as citocinas IL-4, IL-13 e IL-10 exercem um 

importante papel na regulação das citocinas proinflamatórias e na modulação da 

resistência do hospedeiro a organismos intracelulares (BOURREAU et al.,2001 (b); 

WYNN,2003). Como a via SLAM é uma das indutoras da produção de IL-4 e IL-13, 

esperar-se-ia que o bloqueio desta via levasse a uma redução destas citocinas e um 

aumento secundário de IFN-γ. No entanto, ao se avaliar o efeito da via SLAM sobre 

a produção de IL-13 em resposta à L. braziliensis, através do bloqueio com α-SLAM, 

verificou-se uma tendência de redução desta citocina nos AP. Possivelmente uma 

resposta mais consistente poderia ter sido obtida, utilizando-se um bloqueio mais 

intenso desta via. Uma possibilidade que merece ser colocada é a de não ter sido 

feito uma incubação prévia com o  α-SLAM, que poderia propiciar um bloqueio mais 

efetivo, antes da sensibilização com o antígeno. Outro ponto a ser levado em 
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consideração é que, nesta concentração, o anticorpo não tenha sido capaz de 

exercer um bloqueio efetivo. Diferentemente, nos BP não houve redução de IL-13. É 

provável que o bloqueio não tenha interferido neste resultado, em decorrência da 

baixa expressão constitutiva de SLAM, que permaneceu ao longo da estimulação.    

 Um aspecto que chama atenção é que nos indivíduos BP, a resposta 

imunológica não está sendo direcionada para diferenciação em Th1 nem Th2, então 

algumas possibilidades devem ser consideradas. Uma seria a de que as células não 

estariam viáveis, decorrente das condições de cultivo. Esta questão foi descartada, 

em virtude delas responderem bem, quando estimuladas com mitógeno (Apêndices 

1 e 2). Outra possibilidade seria a de que L. braziliensis estaria induzindo apoptose 

destas células (PINHEIRO, et al., 2004; GETTI, CHEKE e HUMBER, 2008; LASKAY, 

VAN ZANDBERGEN e SOLBACH, 2008). Além disso, o grupo BP mostrou uma 

deficiência na resposta imunológica, baixa produção de IFNγ e IL-13 e baixa 

expressão de SLAM, sugerindo um estado anérgico em resposta à L. braziliensis. 

Resposta anérgica tem sido associada à L. amazonensis, em pacientes com 

leishmaniose cutânea difusa (CARVALHO et al., 1994; BARRAL et al., 1995).  

 IL-10 é uma citocina com amplas propriedades antinflamatórias que são 

resultantes de sua capacidade de inibir a função dos macrófagos e CD, inclusive de 

inibir a produção de citocinas proinflamatórias, bem como a expressão de moléculas 

coestimulatórias e MHC classe II (O’GARRA e VIEIRA, 2007). Estudos 

demonstraram que IL-10 é sintetizada após outras citocinas imunorregulatórias 

sugerindo que o papel regulatório de IL-10 ocorre mais tardiamente na resposta 

imunológica. O papel de IL-10 na leishmaniose cutânea humana por L. braziliensis 

ainda é pouco entendido. Acredita-se que a falha na produção de IL-10 seja um dos 

fatores que contribui para a patogênese da leishmaniose cutâneo-mucosa, devido a 

inflamação exacerbada induzida pelas citocinas Th1 (SALHI et al., 2008). No 

presente trabalho, a L braziliensis induziu um aumento significativo na síntese de IL-

10 nos AP. Provavelmente, nestes indivíduos, a produção de IL-10 esteja exercendo 

um papel regulador da produção de IFN-γ, evitando uma resposta inflamatória 

exagerada, fato este corroborado pela correlação positiva (p=0,2332) (Apêndice 12) 

encontrada entre IFN-γ e IL-10 no grupo AP, após estimulação com antígeno. 

Chama atenção o fato dos indivíduos BP produzirem níveis de IL-10 

significantemente menores que os do AP (p=0,0023), ficando claro que a baixa 

produção de IFN-γ não é dependente da ação regulatória de IL-10. 
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 Embora ainda não se tenha demonstrado ligação entre a via de SLAM e 

IL-10, nossos dados mostraram aumento de IL-10 associado ao bloqueio desta via 

nos AP, o mesmo observado para IL-13.  

 A resistência à infecção por Leishmania requer uma resposta Th1, que na 

sua fase inicial é dependente de IL-12 (SCOTT e TRINCHIERI, 1997). Há relatos de 

que no modelo murino, IFN-γ e IL-12p40 são componentes da resposta imunológica 

protetora contra L. braziliensis (DEKREY, LIMA e TITUS, 1998; de SOUZA-NETO et 

al., 2004). Outros autores demonstraram que IL-12, junto com STAT4, iNOS e TNF-α 

são essenciais para a cura da infecção local com L. braziliensis (ROCHA et al., 

2007). Recentemente, foi demonstrado que CMSP de pacientes com lesões ativas 

apresentam alta produção de IL-12p70 em resposta ao antígeno, sugerindo que IL-

12 é um fator importante para a indução e manutenção de IFN-γ durante a LCL ativa 

causada por L. braziliensis (CASTELLANO et al., 2009). 

 Neste estudo, mostrou-se que a presença da rIL-12 ou do rIFN-γ no 

microambiente das CMSP do grupo AP, estimuladas com L. braziliensis, nas 

primeiras 6h de cultivo, inibiu a expressão de SLAM nos linfócitos T. A resposta com 

menor expressão de SLAM ao antígeno na presença de citocinas proinflamatórias 

pode ser interpretada de duas maneiras. Uma seria de que a via de SLAM estaria 

sendo ativada e os sítios de ligação desta molécula estariam ocupados; a outra seria 

a de que esta molécula coestimulatória não estaria sendo sintetizada e expressa nas 

membranas dos linfócitos T. Os dados deste trabalho apontam em direção à 

segunda possibilidade. 

 Analizando a produção de IL-13, com 120h, induzida pela L. braziliensis 

com ou sem citocinas proinflamatórias, observou-se que a sua concentração foi 

menor na presença de citocinas proinflamatórias do que somente com o antígeno, o 

que indica que a via de SLAM possivelmente não estava sendo ativada. Em um 

microambiente rico em citocinas proinflamatórias, é possivel que outras moléculas 

coestimulatórias, como CD28 (VENUPRASAD et al., 2002) e B7-1 (KUCHROO et al., 

1995), que favorecem a produção de IFN-γ, estejam participando deste cenário em 

detrimento de SLAM. Frente a estes dados, pode-se sugerir que as citocinas rIL-12 e 

rIFN-γ estariam reduzindo a síntese de SLAM e propiciando a modulação para a 

resposta Th1. Quando se analisa a situação com bloqueio da via de SLAM com α-

SLAM, verificou-se que ao invés de redução, ocorreu um aumento na produção de 

IL-13 no grupo AP. Não existe na literatura trabalhos analisando estes parâmetros 



   67 
 

em condições similares avaliadas neste trabalho, o que restringe uma interpretação 

plausível para estes dados aparentemente contraditórios. 

 O presente estudo é o primeiro a avaliar o papel da via de sinalização de 

SLAM na interação da L. braziliensis com as CMSP humanas in vitro, trazendo 

novos e relevantes dados para enriquecer o conhecimento na resposta imunológica 

humana à Leishmania que, atualmente, ainda apresenta lacunas. Dessa forma, este 

trabalho fornece subsídios para a realização de outros estudos que possibilitem um 

maior entendimento dos mecanismos envolvidos na via de sinalização de SLAM que 

levam à progressão da doença, numa perspectiva de encontrar alternativas 

terapêuticas e preventivas que sejam capazes de redirecionar a resposta 

imunológica dos indivíduos baixo produtores de IFN-γ para uma resposta protetora, 

com a produção de citocinas de perfil Th1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   68 
 

7.  CONCLUSÕES 
 
 
 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que: 

 

 L. braziliensis promove uma significante redução da expressão de SLAM nas 

células T, com 120h de cultivo, possivelmente indicando ativação desta via na 

resposta imunológica inicial. 

 A expressão de SLAM se comporta de modo diferenciado nos indivíduos AP e 

BP. Nos indivíduos BP, L. braziliensis não altera a expressão de SLAM nas 

células T, na fase inicial da resposta imunológica. 

 O bloqueio da via de sinalização SLAM com α-SLAM reduz significativamente 

a expressão desta proteína nos primeiros momentos da resposta imunológica 

das CMSP estimuladas com L. braziliensis. 

 O bloqueio com α-SLAM, avaliada somente com 120 horas, não altera a 

expressão de CD3+SLAM+, em ambos os grupos. 

 As citocinas proinflamatórias, rIFN-γ e rIL-12, quando presentes no 

microambiente com a  L. braziliensis, reduzem a expressão de SLAM apenas 

em indivíduos AP com 6 horas de sensibilização e não modificam esta 

resposta com 120 horas de cultivo na presença do antígeno. 

 O bloqueio da via de SLAM, com α-SLAM, na concentração de 10µg/ml, não 

interfere na produção das citocinas IFN-γ e IL-13, em ambos os grupos, 

entretanto aumenta de forma significativa a produção de IL-10 em indivíduos 

AP. 

 O bloqueio da via de SLAM associado à L. braziliensis e rIFN-γ não modifica a 

produção de IFN-γ, IL-13 e IL-10.  

 O bloqueio da via de SLAM associado à L. braziliensis e rIL-12 induz aumento 

de IFN-γ, nos indivíduos BP, e aumento de IL-13, nos indivíduos AP.  

 A L. braziliensis induz uma condição de imunossupressão da resposta 

imunológica inicial nos indivíduos BP, que independe da via de SLAM. 
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 Estes dados permitem sugerir que, na resposta in vitro de células 

mononucleadas do sangue periférico (CMSP) sensibilizadas com L. braziliensis, a 

via de sinalização de SLAM atua na modulação da resposta Th1 em indivíduos AP e 

induz uma condição de imunossupressão temporária nos indivíduos BP, não descrita 

anteriormente na literatura.  
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                  6 HORAS      120 HORAS 
             DOSE 
AMOSTRA 

            α-SLAM (µg/mL) 
   5             10          15 

    α-SLAM (µg/mL) 
    10              15          

AMOSTRA 1      
Sem estímulo 24,92 31,58 21,99 17,54 18,33 

L. braziliensis 23,99 20,95 21,55 13,68 20,12 

L. braziliensis + α-Slam  22,18 16,56 16,03 17,77 16,43 

      
AMOSTRA 2      
Sem estímulo 23,73 16,94 18,68 22,10  22,33 

L. braziliensis 0,89 1,1 0,93  25,06 25,82 

L. braziliensis + α-Slam  1,31 1,43 8,85  2,14 1,78 

      
AMOSTRA 3      
Sem estímulo 24,85 24,25 22,38  12,98 13,97 

L. braziliensis 2,92 3,72 1,84  2,24 1,17 

L. braziliensis + α-Slam  2,48 15,15 2,88  1,05 0,78 

 

APÊNDICE  11  
 
Padronização do bloqueio da expressão de SLAM em linfócitos T CD3+, levando em 
conta a concentração e o tempo de incubação. 
 
 
Sem estímulo = Meio RPMI 
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APÊNDICE 12 
 
 

Correlação entre IFN-γ e IL-10 
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ANEXO 1 
 

Termo de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Walter Cantídio – Protocolo nº 310/2004 
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ANEXO 2 
  
                    Autorização do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. 

                                             
 

                                                            DECLARAÇÃO  
 

 
                      Declaramos, para os devidos fins, que para o projeto " EFEITO DA VIA DE 

SINALIZAÇÃO SLAM SOBRE CÉLULAS T EM RESPOSTA À LEISHMANIA 

BRAZILIENSIS", pertencente ao projeto "AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE IFN-γ E 

EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS SINALIZADORAS NA ATIVAÇÃO DE LINFÓCITOS T 

NA LEISMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA), coordenado pela Profa. 

Margarida Maria de Lima Pompeu, serão coletadas amostras de buffy coat, de sobras das 

bolsas que vão para descarte, do' setor de coleta do HEMOCE. Esta coleta não acarretará em 

nenhuma mudança na rotina de procedimentos do HEMOCE e nem em nenhum prejuízo ou 

quebra de sigilo dos dados do doador.  

 
 
 
       Fortaleza, 10 de Outubro de 2005 
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