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RESUMO 

 
A elucidação estrutural de glicoconjugados de superfície 

de Leishmania é um tema de grande relevância uma vez que estes 

componentes mostram-se envolvidos em diversos processos na 

interação do parasita com a célula hospedeira. Desse modo, 

seis frações glicolipídicas, denominadas de B1 a B6, foram 

purificadas de promastigotas de L. (V.) braziliensis por 

cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). Todas as 

frações foram lábeis à hidrólise alcalina suave e as análises 

por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa 

(GC/MS) demonstraram a presença de manose, galactose, glucose, 

glucosamina e myo-inositol, sugerindo que os glicolipídeos 

sejam glicoinositolfosfolipídeos (GIPLs). A análise dos 

alditóis acetato parcialmente metilados (PMAAs) mostrou a 

presença de 2,4-di-O-metil-manitol tetracetato, sugerindo uma 

estrutura glicana ramificada contendo resíduo de galactose 

terminal, decorrente da presença de 2,3,4,6-tetra-O-metil-

galactitol diacetato entre os PMAAs. A reatividade com o 

anticorpo monoclonal (mAb) ST-3 também sugere a presença de 

resíduos de Galβ1→3Galα na porção glicana dos GIPLs. Estes 

resultados indicam que promastigotas de L. (V.) braziliensis 

expressam GIPLs, os quais possivelmente possam ser incluídos 

nos GIPLs tipo híbrido apresentando, entretanto, novas 

estruturas glicanas.  
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As células de mamíferos apresentam microdomínios de 

membranas resistentes a detergente (DRMs), enriquecidos em 

colesterol e esfingolipídeos e que mostram-se envolvidos em 

processos de adesão, sinalização celular, processos de 

endocitose e tráfego polarizado de proteínas. Estudos recentes 

também têm demonstrado a presença destes microdomínios em T. 

brucei e L. (L.) major, sugerindo uma ampla distribuição na 

ordem Kinetoplastida.  

Para os estudos dos microdomínios de membrana em 

promastigotas de L. (V.) braziliensis foram utilizados 

basicamente dois protocolos, um baseado na insolubilidade em 

detergente não-iônico a 4ºC e outro baseado na baixa densidade 

dessas regiões, onde as DRMs podem ser purificadas por 

ultracentrifugação em gradiente de sacarose. Cerca de 85% dos 

GIPLs e dos esteróis foram detectados na fração insolúvel ao 

Triton X-100 1% a 4ºC. A presença de GIPLs, IPC e esteróis 

também foi verificada nas frações contendo as DRMs obtidas 

após ultracentrifugação. Análises por GC/MS mostraram que 

GIPLs e IPC apresentam alta proporção de ácidos graxos 

saturados. Por outro lado, a fração solúvel ao Triton X-100 1% 

a 4ºC apresentou 65% dos fosfolipídeos, os quais contêm, 

preferencialmente, ácidos graxos insaturados. As análises dos 

componentes protéicos por PAGE-SDS demonstraram a presença de 

uma proteína de aproximadamente 46 kDa, enriquecida nas DRMs, 

e que pode corresponder à glicoproteína de 46 kDa (gp46) que é 

ancorada à membrana via GPI e está relacionada com a imunidade 
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protetiva em camundongos previamente imunizados com a 

glicoproteína purificada.  

Parasitas tratados com cetoconazol ou metil-β-

ciclodextrina (MβCD) foram utilizados em ensaios de 

infectividade em macrófagos, uma vez que a depleção do 

conteúdo de esteróis poderia resultar na desestruturação dos 

microdomínios de membrana. A análise dos índices de 

infectividade demonstraram que MβCD 20 mM e 40 mM inibiu, 

respectivamente, 53% e 50% da infectividade. Parasitas 

tratados com 40 mM de MβCD apresentaram uma depleção de 70% no 

conteúdo de esteróis e um alto grau de desestruturação dos 

microdomínios de membrana, uma vez que a análise da 

distribuição dos GIPLs mostrou um deslocamento deste 

componente da região de membranas de baixa densidade para as 

frações solúveis. Parasitas tratados com cetoconazol 

apresentaram uma redução de 92% da infectividade. No entanto, 

parte desta inibição pode ser devido ao pequeno grau de 

desestruturação dos microdomínios de membrana, e parte 

resultante das alterações morfológicas observadas nos 

promastigotas, principalmente em nível de estrutura flagelar, 

sugerindo o envolvimento do flagelo na infecção em macrófago 

por este espécie de Leishmania. 

Os resultados apresentados nesta tese confirmam um 

importante papel para os microdomínios de membrana de 

promastigotas de L. (V.) braziliensis na infectividade em 

macrófago.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. Leishmaniose 

 

A leishmaniose é uma doença infecto-parasitária causada 

por protozoários do gênero Leishmania, acometendo hospedeiros 

mamíferos, tais como o homem. Os sintomas da doença diferem de 

acordo com a espécie envolvida e da relação parasita-

hospedeiro, podendo variar desde lesões cutâneas que se curam 

espontaneamente até lesões mucocutâneas desFigurantes ou a 

forma visceral que pode ser fatal. 

Os parasitas causadores de leishmaniose são protozoários 

pertencentes à família Trypanosomatidae, ordem Kinetoplastida 

e gênero Leishmania. No Velho Mundo a descoberta do parasita 

causador da forma cutânea é bastante controversa. Embora os 

créditos sejam dados ao americano James Homer Wright (1903), 

não existem dúvidas de que o parasita foi observado pela 

primeira vez por David Cunningham em 1885. Em contrapartida a 

descoberta de um causador da leishmaniose visceral, a 

Leishmania donovani, é bem estabelecida, sendo universalmente 

aceito que Willian Leishman e Charles Donovan tenham 

descoberto, independentemente, o parasita em 1903. No Novo 

Mundo as leishmanioses cutânea e mucocutânea apresentavam 

lesões desFigurantes que podiam ser reconhecidas em esculturas 



                                                              INTRODUÇÃO 2

 

de cerâmica desde o século V. A princípio acreditava-se que as 

leishmanioses do Novo e Velho Mundo fossem causadas pelos 

mesmos parasitas, entretanto, em 1911, Gaspar Vianna, após a 

verificação de que os parasitas encontrados na América do Sul 

diferiam dos encontrados na Ásia ou África, descreve uma nova 

espécie, a Leishmania braziliensis. Desde então, diversas 

outras espécies têm sido descritas, o que dificulta a 

classificação das espécies dentro do gênero Leishmania 

(Revisado por Cox, 2002). 

De acordo com Lainson e Shaw (1987) as espécies do gênero 

Leishmania de maior interesse em Parasitologia Humana podem 

ser classificadas em dois subgêneros. No subgênero Viannia, 

incluem-se as espécies: L. (V.) braziliensis, L. (V.) 

guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naifi e no subgênero 

Leishmania, incluem-se: complexo Leishmania (L.) mexicana - L. 

(L.) mexicana, L. (L.) amazonensis - , complexo Leishmania 

(L.) donovani - L. (L.) donovani, L. (L.) chagasi - , complexo 

Leishmania (L.) hertigi, além das espécies L. (L.) tropica e 

L. (L.) major (Lainson e Shaw, 1987). 

A leishmaniose é primariamente uma zoonose onde animais, 

tais como raposas, roedores, lobos e câes domésticos atuam 

como hospedeiros reservatórios e são transmitidas ao homem 

pela picada de fêmeas dos insetos flebotomíneos do gênero 

Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia no Novo Mundo.  
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Segundo a Organização Mundial de Saúde a doença é endêmica 

em 88 países, dos quais 72 são países subdesenvolvidos. 

Aproximadamente 90% dos casos de leishmanioses cutâneas 

ocorrem no Irã, Afeganistão, Síria, Arábia Saudita, Brasil e 

Peru. A maioria (90%) dos casos de leishmaniose visceral 

ocorre em Bangladesh, Índia, Brasil e Sudão. A leishmaniose 

encontra-se relacionada com mudanças ambientais como o 

desmatamento, urbanização e migração de pessoas não imunizadas 

para áreas endêmicas. Nos últimos anos os casos registrados da 

doença têm crescido, sendo que atualmente estima-se que mais 

de 12 milhões de pessoas no mundo apresentam a infecção 

(Modabber, 1987). 

A leishmaniose no Brasil constitui um importante problema 

de saúde pública, principalmente pela alta taxa de morbidade. 

No Brasil as áreas mais acometidas pela leishmaniose cutânea e 

visceral são as Regiões Amazônica e Nordeste, respectivamente. 

Os principais agentes da leishmaniose cutânea no Brasil são L. 

(L.) amazonensis e L. (V.) guyanensis enquanto que a L. (V.) 

braziliensis é o principal agente causador da leishmaniose 

mucocutânea. Por outro lado, no Velho Mundo o principal agente 

da leishmaniose cutânea é a L. (L.) major (Modabber, 1987; 

Lainson & Shaw, 1987). 
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No homem, a leishmaniose ocorre em pelo menos 4 formas 

clínicas principais, a forma cutânea, cutânea difusa, 

mucocutânea e visceral, como listada abaixo: 

I) Forma cutânea: É a forma clínica mais comum da doença, 

caracterizada por lesões cutâneas únicas ou múltiplas, 

que se curam espontaneamente em poucos meses, mas que 

deixam cicatrizes como seqüelas.   

II) Forma cutânea difusa: Presença de lesões cutâneas 

disseminadas, as quais dificultam o tratamento. Encontra-

se associada a indivíduos apresentando comprometimento da 

resposta imune celular. 

III) Forma mucocutânea: Inicia-se com lesões ulceradas, as 

quais se estendem causando uma destruição massiva de 

tecido nas cavidades oral-nasal e faríngea, gerando 

lesões desFigurantes e mutilação de face.  

IV) Forma visceral: Também conhecida por calazar, constitui a 

forma mais severa da doença. É caracterizada por febre, 

perda de peso, hepatoesplenomegalia e/ou linfoadenopatias 

e anemia. Apresenta alta taxa de mortalidade se não 

tratada de forma adequada.   

A co-infecção de Leishmania/HIV tem se tornado freqüente e 

chama atenção por desencadear sintomas bastante severos. 

Embora indivíduos sejam frequentemente picados por insetos 

infectados com a Leishmania (L.) chagasi, a maioria não 

desenvolve a doença, o que não ocorre com portadores de HIV ou 
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indivíduos em tratamento com imunossupressores.  Em áreas 

endêmicas, pacientes portadores de HIV apresentam um risco de 

100 a 1000 vezes maior de desenvolver a leishmaniose visceral 

(WHO). 

 O ciclo de vida da Leishmania depende da transmissão pelo 

inseto vetor, que apresenta a forma promastigota flagelada 

residente no tubo digestivo. Esses promastigotas sofrem 

alterações e tornam-se altamente virulentos, coincidindo com a 

sua migração para a probóscida do inseto vetor. Quando o 

inseto vetor fêmea pica o hospedeiro, os promastigotas são 

transferidos para o hospedeiro. Os promastigotas invadem os 

macrófagos formando os chamados vacúolos parasitóforos ou 

fagossomos. Após a fusão dos fagossomos com lisossomos do 

macrófago formam-se os fagolisossomos, onde o promastigota é 

diferenciado em amastigota, iniciando sua multiplicação por 

divisão binária. Quando o macrófago se rompe, formas 

amastigotas são liberadas e podem infectar outros macrófagos. 

Alternativamente, os amastigotas liberados podem ser 

adquiridos pelo inseto vetor em uma subseqüente picada. O 

ciclo de vida do parasita é completado quando os amastigotas 

diferenciam-se em promastigotas no tubo digestivo do inseto 

vetor (Fig. 1). 

Recentemente têm sido relatados casos de resistência a 

drogas, o que resulta na necessidade de uso de drogas mais 

potentes e que muitas vezes apresentam efeitos mais tóxicos ao 
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homem, como é o caso da anfotericina B. A maioria das drogas 

disponíveis é de alto custo e requer um tratamento em longo 

prazo, dificultando a cura da doença e demonstrando a 

necessidade de desenvolvimento e estudo de novas drogas. 
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Figura 1. Ciclo de vida da Leishmania spp 

Modificado de Sacks & Noben-Trauth, 2002. Os protozoários 

Leishmania são transmitidos pela picada do inseto vetor fêmea, 

o qual injeta promastigotas metacíclicos na pele do 

hospedeiro. Essas formas invadem os macrófagos, residindo em 

fagolisossomos e onde se transformam em amastigotas. Os 

macrófagos infectados repletos de amastigotas rompem-se, 

liberando inúmeros amastigotas que podem ser ingeridos pelo 

inseto vetor ou iniciar o processo de reinfecção de outros 

macrófagos. 
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2. Interação parasita-macrófago 

 

A interação molecular parasita-hospedeiro constitui um 

passo crucial na infecção microbiana, particularmente em 

infecções causadas por parasitas intracelulares, como é o caso 

da Leishmania, onde tanto o promastigota quanto o amastigota 

interagem com o macrófago para o estabelecimento da infecção. 

Basicamente na interação Leishmania-macrófago seguem-se uma 

série de eventos como: i) a ligação do parasita com o 

macrófago; ii) a internalização do parasita; iii) a 

sobrevivência intracelular e diferenciação do parasita no 

macrófago; iv) a multiplicação intracelular do parasita. Para 

o desenvolvimento de todos esses eventos e, consequentemente, 

da infecção é imprescindível que ocorra a interação de 

componentes da membrana do parasita com moléculas presentes na 

membrana do macrófago. 

Sob este aspecto, estudos têm demonstrado a importância de 

moléculas como a protease gp63 e o lipofosfoglicano (LPG) no 

processo de reconhecimento e invasão da célula hospedeira pela 

Leishmania. Vários receptores de macrófagos foram 

identificados como envolvidos na interação com a Leishmania 

(Bogdan & Rollinghoff, 1998), tais como o receptor de manose-

fucose (Blackwell et al, 1985; Palatinik et al, 1989; Basu et 

al, 1991), receptores para “advanced glycosilation end 

products” (Mosser et al, 1987), receptor para fibronectina 

(Wyler et al, 1985; Rizvi et al, 1988; Brittingham et al, 
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1999), receptor para complemento (CR1 e CR3) (Blackwell, 1985; 

Mosser & Edelson, 1985; Wislon & Pearson, 1986; Russel & 

Wrigth, 1988; Da Silva et al, 1989), receptor para Mac-1 

(CD11b/CD18) (Strijp et al, 1993; Rosenthal et al, 1996) e o 

receptor para Fc de imunoglobulinas (Chang, 1981). A interação 

entre o parasita e receptores da célula hospedeira pode 

ocorrer por ligação direta ou indiretamente via parasitas 

opsonizados. Vários pesquisadores demonstraram que a ligação 

receptor-ligante é saturante, podendo ser bloqueada por 

diferentes monossacarídeos como N-Acetil-glucosamina, glucose, 

galactose, fucose e manose, além de anticorpos ou fragmentos 

específicos tanto para receptores de superfície do macrófago 

como para moléculas de membrana do parasita (Bray, 1983; 

Ezekowitz & Gordon, 1986, Wilson & Pearson, 1988; Handman, 

1990; Kelleher et al, 1992, 1995). De acordo com Straus e 

colaboradores (1993) glicoesfingolipídeos de amastigotas de L. 

(L.) amazonensis são importantes na ligação parasita-célula 

hospedeira, uma vez que a infecção em macrófagos por 

amastigotas foi significantemente inibida em ensaios 

utilizando anticorpos anti-glicoesfingolipídeos do parasita. 

Recentemente Tsuji e col. (2001) mostraram uma nova 

lectina solúvel humana, a intelectina, isolada de placenta, 

que reconhece arabinoglicana de Nocardia, mais especificamente 

resíduos de pentose e galactofuranose, na presença do íon Ca+2. 

Estes autores postularam que esta lectina pode apresentar um 

papel importante no reconhecimento e fagocitose de patógenos, 
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tais como Nocardia, Mycobacteria, Streptococcus, Leishmania e 

Trypanosoma, que apresentam glicoconjugados contendo resíduos 

de galactofuranose. De Arruda e col. também sugeriram que o 

resíduo de galactofuranose presente em glicoconjugados de 

tripomastigotas de T. cruzi (De Arruda et al, 1989) poderiam 

estar relacionados com a interação parasita-hospedeiro. O 

componente GIPL-1 (Galfβ1-3Manpα1-3Manpα1-4GlcNα1-6PI) 

presente na superfície de L. (L.) major tem um importante 

papel na interação com o macrófago, comprovando que resíduos 

de galf aparentemente estão envolvidos em processos de invasão 

do macrófago pela Leishmania (Suzuki et al, 2002). 

Em algumas espécies de Leishmania a participação do 

flagelo do promastigota no processo de internalização do 

parasita em células fagocíticas ou não tem sido descrita por 

vários autores, mostrando que Leishmania (Viannia) 

braziliensis, Leishmania (V.) panamensis, Leishmania 

(Leishmania) donovani e Leishmania (L.) tropica ligam-se à 

membrana da célula fagocítica e são internalizadas, 

preferencialmente através do “tip” flagelar, sendo a entrada 

direcionada pelo movimento flagelar (Merina et al, 1977; 

Chang, 1978;  Zenian, 1979; Pearson et al, 1981; Aikawa et al, 

1982; Schwartzman & Pearson, 1985). Recentemente, confirmando 

esses dados, Silveira e colaboradores (2001) demonstraram que 

o anticorpo monoclonal SST-3, que reconhece um epitopo 

carboidrato de uma glicoproteína de aproximadamente 180 kDa 

(gp180) presente no flagelo de Leishmania (V.) braziliensis, é 
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capaz de inibir a infectividade de formas promastigotas em 

cultura de macrófagos. 

Para o sucesso da continuidade da infecção no hospedeiro o 

parasita precisa sobreviver ao processo de fagocitose e 

resistir em ambiente com pH ácido e rico em proteases. Desse 

modo o promastigota após a internalização apresenta algumas 

estratégias de modulação para a geração de um compartimento 

intracelular ideal, promovendo inibição da síntese de radicais 

microbicidas, modulação da produção de citocinas, modulação da 

apoptose dos macrófagos, inibição da apresentação de antígenos 

e da estimulação de células T (Bogdan & Rollinghoff, 1998, 

1999). Glicoconjugados de superfície do promastigota mostram-

se envolvidos nesta estratégia de sobrevivência, necessários 

para o estabelecimento da infecção até a diferenciação do 

promastigota em amastigota. Além de uma série de modificações 

estruturais como reorganização de organelas (cinetoplasto e 

flagelo) e alterações no comprimento e diâmetro do parasita, 

modificações na expressão de vários componentes são observadas 

durante a diferenciação do promastigota em amastigota, como a 

diminuição na expressão do lipofosfoglicano (LPG) e  de 

proteínas de membrana ancoradas via GPI, enquanto que 

glicoinositolfosfolipídeos (GIPLs) e glicoesfingolipídeos 

(GSLs) são altamente expressos (McConville & Blackwell, 1991; 

Winter et al, 1994), sugerindo um importante papel para os 

GIPLs e GSLs na sobrevivência do amastigota. Estudos 

demonstraram que durante a interação do parasita com a célula 
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do hospedeiro ocorre um rearranjo de componentes de 

superfície, onde glicoproteínas e glicolipídeos do macrófago 

seriam transferidos para o parasita, criando condições para o 

impedimento da resposta imunológica e utilização da maquinaria 

da célula a seu favor (McConville & Blackwell, 1991; Henriques 

& de Souza, 2000). 

 

 

3. Componentes de superfície de Leishmania spp. 

 

A superfície de todos tripanosomatídeos apresenta uma 

grande variabilidade de proteínas ancoradas via 

glicofosfatidilinositol (GPI) e glicolipídeos, os quais formam 

uma “cobertura” de proteção, além de serem essenciais para as 

interações parasita-hospedeiro. A alta expressão dessas 

moléculas nos parasitas contrasta com a dos eucariotos 

superiores, onde proteínas ancoradas via GPI são geralmente 

menos abundantes do que proteínas ancoradas na membrana via um 

peptídeo hidrofóbico transmembrana (McConville et al, 1993). 

Estudos de ultraestrutura em promastigota de Leishmania 

revelaram a presença de uma “malha” contendo filamentos 

fusiformes na superfície que cobre tanto o corpo quanto o 

flagelo do parasita (Pimenta et al, 1989 e 1991), enquanto 

estudos bioquímicos revelaram que esta superfície é composta 

por glicoproteínas ancoradas via GPI, proteofosfoglicanos 
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(PPG) e LPG e subjacente a essas macromoléculas encontram-se 

os glicoinositolfosfolipídeos (GIPLs). 

Coletivamente essas moléculas formam uma barreira efetiva, 

protegendo os promastigotas contra processos microbicidas, 

tais como a lise mediada pelo complemento, ação de 

intermediários reativos do oxigênio e hidrolases (Alexander & 

Russell, 1992; McConville et al, 1993; Descoteaux & Turco, 

1999). Em contraste, as formas amastigotas intracelulares não 

apresentam todos esses componentes, predominando somente os 

glicolípideos (Fig. 2). Glicoconjugados de superfície dos 

parasitas apresentam um importante papel no processo de 

infecção, tal como na ligação de promastigotas e amastigotas 

de Leishmania com a célula hospedeira (Straus et al, 1993; 

Handman, 1999; Rittig & Bogdan, 2000; Guha-Niyogi et al, 2001; 

Suzuki et al, 2002). 
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Figura 2. Representação esquemática da cobertura de superfície 

de Leishmania 

Modificado de Ilgoutz & McConville (2001). As formas 

promastigotas apresentam várias macromoléculas, incluindo o 

LPG, proteínas ancoradas via GPI, tal como a gp63, 

proteofosfoglicanos (PPGs) e GIPLs. Nas formas amastigotas a 

expressão de proteínas ancoradas via GPI é regulada 

negativamente, enquanto que glicoesfingolipídeos (GSLs)  e 

GIPLs são expressos em altos níveis. 
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3.1. Proteínas ancoradas via GPI  

 

A superfície dos promastigotas apresenta pelo menos 3  

proteínas ancoradas via GPI: a gp63, uma metaloproteinase 

(Handman et al, 1990); o antígeno de superfície de 

promastigota do complexo 2 (PSA2/gp46) (Champsi & Mcmahon-

Pratt, 1988; Lohman et al, 1990; Rivas et al, 1991); e o 

proteofosfoglicano ancorado à membrana via GPI (mPPG) (Ilg et 

al, 1999b). Quando o promastigota diferencia-se em amastigota 

a expressão dessas proteínas é diminuída, sugerindo que elas 

são requeridas para a sobrevivência do parasita no inseto 

vetor.  

A gp63, principal glicoproteína ancorada via GPI presente 

em promastigotas de Leishmania, com aproximadamente 60 kDa, 

também é conhecida por protease de superfície de promastigota 

(PSP). Cada promastigota apresenta aproximadamente 5 x 105 

cópias, representando 1% das proteínas de toda célula (Bouvier 

et al, 1985). Em amastigotas a gp63 é expressa em níveis mais 

baixos e localiza-se nas proximidades do bolso flagelar 

(Medina-Acosta et al, 1989). Esta proteína sofre modificações 

no retículo endoplasmático, onde é inserida na membrana via 

âncora de GPI e é N-glicosilada com alta concentração de 

manose.  

A gp63 tem se mostrado proteoliticamente ativa contra 

diversos substratos e, portanto, poderia estar relacionada com 

a degradação de macromoléculas do hospedeiro, promovendo 



                                                              INTRODUÇÃO 16

 

proteção ao parasita contra a lise mediada pelo complemento 

(Alexander & Russel, 1992; Brittingham et al, 1995; 

Brittingham & Mosser, 1996), além de estar envolvida na 

ligação com receptores do macrófago estabilizando a adesão via 

componentes do complemento, facilitando a internalização do 

parasita (Brittingham et al, 1999). 

A obtenção de mutantes que não expressam a gp63, por 

deleção em genes alvos, é dificultada por se tratar de uma 

proteína codificada por uma família de genes. Mutantes com 

deleção em 6 ou 7 desses genes alvos apresentam crescimento 

inalterado in vitro e promovem doença em modelo animal (Joshi 

et al, 1998). Camundongos “knockout” em GPI8 e que não 

codificam a enzima GPI:proteína transaminidase, tem eliminada 

a expressão de gp63 assim como de outras proteínas ancoradas 

via GPI e ainda mostram-se hábeis em produzir infecção em 

macrófago in vitro e em camundongo, sugerindo que a gp63 

ancorada à membrana não seja essencial para o crescimento ou 

infectividade em mamíferos (Hilley et al, 2000). 

Outra proteína ancorada via GPI presente nas formas 

promastigotas de Leishmania é a gp46 (Kahl & McMahon-Pratt, 

1987), envolvida na proteção de camundongos previamente 

imunizados com a glicoproteína purificada, constitui um alvo 

para o desenvolvimento de vacinas contra a leishmaniose 

(Champsi & McMahon-Pratt, 1988; Lohman et al, 1990).  

Estruturas fosfoglicanas presentes em proteínas de 

Leishmania, denominadas de proteofosfoglicanos (PPG), podem 
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ser encontradas tanto na forma solúvel secretada quanto na 

forma hidrofóbica, ligada à membrana via âncora de GPI, 

constituindo os chamados mPPGs (Ilg et al, 1999b; Foth et al, 

2002). O gene PPG1 mostra-se envolvido na expressão dessa 

macromolécula ligada à membrana do parasita, presente na 

superfície da célula, no bolso flagelar e em lisossomos. De 

acordo com sua característica estrutural o PPG poderia estar 

envolvido na ligação com o macrófago e com receptores no 

intestino do inseto vetor. 

 

3.2. Proteofosfoglicanos (PPGs) 

 

Os PPGs constituem uma classe distinta de moléculas que 

apesar de serem menos abundantes que a gp63 são também 

importantes componentes da “cobertura” de superfície de 

Leishmania. O PPG contém a cadeia polipeptídica altamente 

modificada pela adição de cadeias fosfoglicanas, com 

aproximadamente 30 açúcares, em resíduos de serina da proteína 

(Ilg et al 1999a), via ligação fosfodiéster, constituindo a 

chamada fosfoglicosilação. Os PPGs são inicialmente N-

glicosilados e podem ser adicionados à âncoras de GPI no 

retículo endoplasmático. Classes de PPGs que não apresentam a 

seqüência sinal de ligação a GPI (Lovelace & Gottlieb, 1986; 

Stierhof et al, 1994; Ilg et al, 1995) são então secretadas 

pelo bolso flagelar do parasita.  



                                                              INTRODUÇÃO 18

 

Os PPGs podem ser secretados tanto pelos promastigotas em 

sua forma filamentosa (fPPG) quanto pelos amastigota em sua 

forma não filamentosa (aPPG).  Em vacúolos contendo o parasita 

foi encontrada alta concentração de aPPG, que se acredita 

estar envolvido na formação do vacúolo parasitóforo, 

possibilitando a manutenção da infecção no hospedeiro (Ilg et 

al, 1995). Embora não existam evidências diretas quanto à 

função do fPPG, acredita-se que a matriz tipo gel, que se 

forma após a sua secreção, atue prendendo o parasita no 

intestino do inseto vetor. Outra molécula inserida nesse grupo 

é a fosfatase ácida secretada (sAP), a qual é liberada por 

todas espécies de Leishmania, exceto pela L. (L.) major, via 

bolso flagelar. A função dessa enzima na biologia do parasita 

ainda não foi esclarecida, embora estudos demonstrem que ela 

não é essencial para o crescimento do parasita em meio de 

cultura e nem secretada pelo amastigota. Em insetos, a 

presença da sAP parece estar relacionada com a nutrição do 

parasita (Ilg, 2000). 

 

3.3. Lipofosfoglicano (LPG) 

 

O LPG é a macromolécula mais abundante na superfície de 

promastigotas de Leishmania, apresentando aproximadamente 6 x 

106 cópias por célula (McConville & Blackwell, 1991; Turco & 

Descoteaux, 1992), sendo pouco expressa  ou ausente em 
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amastigotas. A estrutura dessas moléculas é altamente 

conservada em todas espécies de Leishmania. O LPG é composto 

por uma âncora fosfolipídica hexassacarídica ligada a uma 

longa cadeia fosfoglicana, formada de 20 a 40 unidades de 

Galβ1-4Manα1-PO4 e um “cap” contendo de dois a três resíduos de 

açúcares (geralmente galactose e manose).  

Diferenças espécie-específicas podem ocorrer quanto à 

natureza e abundância das cadeias mono- e oligossacarídicas 

laterais ligadas aos resíduos de galactose ou manose das 

unidades repetitivas, além de diferenças na natureza do “cap” 

oligossacarídico (McConville et al, 1995). Um bom exemplo é o 

LPG de promastigotas metaciclícos de L. (L.) major que além de 

apresentar modificações nas cadeias laterais é cerca de duas 

vezes mais longo do que o LPG de promastigotas procíclicos, 

sugerindo que essas diferenças possam ser importantes para a 

infectividade do promastigota (McConville et al, 1992). 

O LPG é essencial para a sobrevivência do parasita no 

inseto vetor e, pelo menos para algumas espécies, é importante 

para a infectividade no hospedeiro mamífero, atuando na 

proteção do parasita contra: i) a lise mediada pelo 

complemento, por dificultar a inserção do complexo de ataque à 

membrana (C5b-9) na membrana do promastigota (Puentes et al, 

1990); ii) a ação de enzimas hidrolíticas (McConville et al, 

1990; Pimenta et al, 1991); iii) a opsonização por anticorpos 

(Karp et al, 1991); iv) a ação de radicais do oxigênio (Chan 

et al, 1989). 
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Existem fortes evidências de que no macrófago o LPG 

promove a inibição da proteína quinase C, uma enzima chave na 

transdução de sinal para o início das atividades microbicidas 

como o “burst oxidativo” (McNeely & Turco, 1990; Descoteaux & 

Turco, 1993), além de inibir a fusão entre compartimentos 

endossomais tardios com o fagossomo contendo o parasita, 

modulando a maturação do vacúolo parasitóforo (Desjardins & 

Descoteaux, 1997; Dermine et al, 2000; Holm et al, 2003). 

Apesar de diversos estudos demonstrarem o envolvimento do 

LPG em diversos processos da biologia do parasita é possível 

que para algumas espécies de Leishmania o glicoconjugado LPG 

possa ser substituído pela presença, em maior concentração, de 

componentes como os GIPLs, como é o caso de Leishmania do 

subgênero Viannia, como a Leishmania (Viannia) braziliensis e 

a Leishmania (Viannia) panamensis. Muskus e colaboradores 

(1997) demonstraram que Leishmania do subgênero Viannia 

expressam apenas 10% do LPG encontrado em outras espécies de 

Leishmania. Mesmo assim estes parasitas são altamente 

infectivos, causando a forma mucocutânea grave da doença. 

 

 
3.4. Glicoinositolfosfolipídeos (GIPLs) 

 

Os GIPLs constituem a principal família de glicolipídeos 

sintetizados pelo parasita Leishmania (McConville & Bacic, 

1989; Rosen et al, 1989; McConville et al, 1990b), sendo que 
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tanto o promastigota quanto o amastigota de L. (L.) major 

expressam aproximadamente 107 cópias por célula. 

 

3.4.1. Estrutura e tipos de GIPLs 

 

A estrutura dos GIPLs apresenta grande variabilidade 

dependendo da espécie (McConville & Ferguson, 1993), cepa e do 

estágio de desenvolvimento do parasita (Schneider et al, 1993, 

1994). Variações na porção glicana determinam três classes 

principais de GIPLs, o tipo 1, tipo 2 e tipo híbrido, sendo 

que todos os tipos de GIPLs apresentam porção lipídica 

alquilacilglicerol ou liso-alquilglicerol. De um modo geral 

GIPLs do tipo 1 e híbrido apresentam cadeias alquilacil-

fosfatidil inositol com cadeias alquil curtas (C18:0), 

enquanto que cadeias alquil mais longas (C24:0 e C26:0) são 

observadas nos GIPLs do tipo 2. Quanto à estrutura glicana os 

GIPLs do tipo 1 apresentam estruturas semelhantes às âncoras 

de GPI, contendo em sua estrutura a seqüência de 

monossacarídeos Manα1-6Manα1-4GlcNα1-6PI. Os GIPLs do tipo 2 

apresentam estrutura análoga às âncoras do LPG (Manα1-3Manα1-

4GlcNα1-6PI). Os GIPLs do tipo híbrido apresentam estruturas 

glicanas contendo tanto Manα1-6 quanto Manα1-3, apresentando 

portanto a seqüência de carboidratos Manα1-6(Manα1-3)Manα1-

4GlcNα1-6PI. Todos esses “cores” são usualmente estendidos com 

resíduos de Galα1-3 (McConville & Ferguson, 1993). As 
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estruturas de oligossacarídeos de alguns GIPLs estão 

esquematizadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Tipos de glicoinositolfosfolipídeos (GIPLs) 

Galp, galactopiranose; Galf, galactofuranose; Man, manose; 

GlcN, glucosamina; PI, fosfatidilinositol. 

Manα1-2Manα1-6Manα1-4GlcNα1-6PI

M3 M2

Galpα1-6Galpα1-3Galfβ1-3Manα1-3Manα1-4GlcNα1-6PI

GIPL-3 GIPL-2 GIPL-1 iM2 M1

Manα1-2Manα1-6
Manα1-4GlcNα1-6PI

Manα1-3

iM4 iM3

GIPLs tipo 1

GIPLs tipo 2

GIPLs tipo híbrido

Manα1-2Manα1-6Manα1-4GlcNα1-6PI

M3 M2

Manα1-2Manα1-6Manα1-4GlcNα1-6PI

M3 M2

Galpα1-6Galpα1-3Galfβ1-3Manα1-3Manα1-4GlcNα1-6PI

GIPL-3 GIPL-2 GIPL-1 iM2 M1

Galpα1-6Galpα1-3Galfβ1-3Manα1-3Manα1-4GlcNα1-6PI

GIPL-3 GIPL-2 GIPL-1 iM2 M1

Manα1-2Manα1-6
Manα1-4GlcNα1-6PI

Manα1-3

iM4 iM3

Manα1-2Manα1-6
Manα1-4GlcNα1-6PI

Manα1-3

iM4 iM3

GIPLs tipo 1

GIPLs tipo 2

GIPLs tipo híbrido
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GIPLs com porções glicanas diferentes foram descritos em L. 

(V.) panamensis, onde a seqüência de carboidrato Galα1-2Galβ1- 

ou Galα1-2/3Galα1-2Galβ1- é inserida na posição 3 da Manα1-3 

de GIPLs do tipo 2 ou híbrido (Zawadzki et al, 1998). 

Estudos da biossíntese dos GIPLs do tipo 2, assim como do 

LPG, desenvolvidos pela marcação metabólica de formas 

promastigotas de L. (L.) major e da análise da cinética de 

incorporação em glicolipídeos, sugeriram a seguinte via 

biossintética: GlcN-PI → M1 → iM2 → GIPL-1 → GIPL-2 → GIPL-3, 

onde o GIPL-3 poderia ser um precursor do LPG (Proudfoot et 

al, 1995). 

 

3.4.2. Função dos GIPLs 

 

A função dos GIPLs ainda não é muito bem determinada, 

embora o envolvimento de receptores de manose na ligação do 

parasita com o macrófago sugira que GIPLs enriquecidos em 

manose possam apresentar um importante papel na invasão do 

macrófago. Em decorrência da manutenção da expressão dos GIPLs 

e da drástica regulação negativa na expressão do LPG e da gp63 

na transição da forma promastigota para a forma amastigota, é 

sugerido o envolvimento deste glicoconjugado na proteção do 

parasita em ambientes de risco e na interação do amastigota 

com a célula do hospedeiro. De fato existem evidências de que 

os GIPLs estão envolvidos na modulação dos eventos de 
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sinalização no macrófago, tais como a síntese de NO e o “burst 

oxidativo” (McNeely, et al 1989; Descoteaux et al, 1992; 

McConville & Ferguson, 1993; Tachado et al, 1997,1999; Giorgio 

et al, 2003; Chawla & Vishwakarma, 2003). 

O anticorpo monoclonal (mAb) MEST-1, dirigido ao 

glicolipídeo Pb-1 de Paracoccidioides brasiliensis, reconhece 

glicolipídeos contendo resíduo terminal de galactofuranose 

ligados por β-1-3 ou β-1-6 a um resíduo de manose (Suzuki et 

al, 1997) e apresenta reatividade cruzada com  a molécula 

GIPL-1 (Galfβ1-3Manpα1-3Manpα1-4GlcNα1-6PI) de L. (L.) major. 

Parasitas preincubados como a porção Fab do mAb MEST-1 

reduziram a infectividade dos promastigotas e amastigotas no 

macrófago em aproximadamente 80% e 30%, respectivamente, 

demonstrando o envolvimento do GIPL-1 na interação do parasita 

com a célula hospdeira (Suzuki et al, 2002). Diversos 

patógenos apresentam componentes de superfície contendo 

resíduo terminal de β-Galf. Estes glicoconjugados com resíduos 

de β-Galf são de grande interesse uma vez que diversos estudos 

confirmam que mamíferos não são capazes de sintetizar 

galactofuranose, constituindo o resíduo terminal de β-

galactofuranose um importante alvo para a quimioterapia ou 

imunoterapia de doenças causadas por parasitas que apresentam 

estes glicoconjugados.  

Embora a função dos GIPLs em Leishmania permaneça pouco 

esclarecida é possível que este componente apresente um 

importante papel na patogênese da leishmaniose. Em nosso 
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laboratório foram produzidos dois anticorpos monoclonais, 

denonimados SST-1 e ST-3, que reconhecem glicolipídeos de 

promastigotas de L. (V.) braziliensis e promovem, 

respectivamente, uma inibição de 34% (Silveira et al, 2005) e 

50% (Suzuki et al, 1999) na infectividade de promastigotas de 

L. (V.) braziliensis. A inibição da infectividade causada pelo 

mAb ST-3 (dirigido a resíduos terminais de Galβ1-3Galα) foi 

significante, sugerindo o envolvimento dos glicolipídeos na 

interação Leishmania-macrófago. 

 

 

4. Membrana celular: constituintes e histórico 

 

 As membranas celulares são compostas, basicamente, por 

lipídeos e proteínas. Os fosfolipídeos constituem o principal 

bloco de construção para as membranas celulares e por serem 

moléculas anfipáticas, compostas por duas cadeias de ácido 

graxo (hidrofóbicas) ligadas a um grupo polar (hidrofílico) 

contendo fosfato, formam espontaneamente, em água, bicamadas 

com as caudas hidrofóbicas voltadas para o interior da 

membrana e as cabeças contendo grupos polares expostos em 

ambos os lados da membrana. Os principais fosfolipídeos são 

fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina (presentes no folheto 

interno da bicamada), fosfatidilcolina e esfingomielina 

(presentes no folheto externo da bicamada). 



                                                              INTRODUÇÃO 26

 

 Uma importante propriedade das bicamadas lipídicas é a 

fluidez, onde moléculas individuais podem girar e mover em 

direções laterais, sendo que a fluidez é determinada pela 

temperatura e pela composição lipídica. Dessa forma interações 

entre cadeias mais curtas de ácidos graxos são mais fracas do 

que aquelas entre cadeias longas, de modo que membranas com 

cadeias de ácidos graxos mais curtas são menos rígidas e 

permanecem fluidas em temperaturas mais baixas, o mesmo é 

observado em membranas contendo lipídeos com ácidos graxos 

insaturados. Os esteróis apresentam um importante papel para a 

manutenção da fluidez da membrana, pois ao se inserirem na 

bicamada impedem interações entre as cadeias de ácidos graxos. 

Outros importantes constituintes das membranas celulares são 

as proteínas que podem ser dividas em duas classes: as 

proteínas integrais de membrana, que estão embebidas na 

bicamada lipídica; e as proteínas periféricas de membrana, que 

estão associadas à bicamada pela interação com proteínas 

integrais de membrana (Singer & Nicolson, 1972; Bretsher, 

1985; Singer, 1990). Para o conhecimento atual a respeito das 

membranas celulares diversos pesquisadores apresentaram 

importantes contribuições. Assim segue-se um breve histórico. 

 Em 1899 Overton descreveu a presença de uma barreira 

lipídica em células eucarióticas que separavam o citoplasma do 

meio externo. Com o desenvolvimento de técnicas que permitiam 

a medida da área de uma molécula lipídica, Gorter e Grendel em 

1925, realizaram estudos em extratos lipídicos de eritrócitos 
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e verificaram que a área ocupada pelas moléculas lipídicas 

correspondia ao dobro da área total de um eritrócito, 

sugerindo que os lipídeos poderiam se acomodar em bicamadas. 

Mais tarde, no final da década de 60, pesquisadores sugeriram 

que a composição de lipídeos era diferente entre os dois 

folhetos da membrana e que esta era fluida. Em 1972 Singer e 

Nicolson, por meio de estudos de proteínas de membrana de 

eritrócitos, fizeram uma distinção entre proteínas periféricas 

e integrais de membrana e consolidaram seus resultados com os 

de outros pesquisadores por meio do modelo do mosaico fluido, 

onde proteínas seriam inseridas na bicamada lipídica fluida 

(Singer e Nicolson, 1972). Em 1980 o conceito foi de que a 

bicamada lipídica é altamente dinâmica e que proteínas e 

lipídeos poderiam rodar e difundir lateralmente nas duas 

dimensões. Numerosas idéias surgiram para explicar como essas 

reações de difusão e colisão influenciariam as interações 

moleculares. Já em 1990 inseriu-se um novo conceito, a 

presença de domínios de lipídeos na membrana cuja composição e 

estado físico diferiam da média dos lipídeos da bicamada e que 

inclusive já havia sido sugerido em 1977 por Jain e White, mas 

que foi seguido somente por poucos pesquisadores. Surge então 

o modelo “lipid-raft”, onde os domínios lipídicos propostos 

poderiam explicar como ocorreria o tráfego de lipídeos e de 

proteínas ancoradas por lipídeos para a superfície apical de 

células epiteliais polarizadas. Em 1992, Brown e Rose 

demonstraram que proteínas ancoradas via lipídeo poderiam 
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entrar em domínios lipídicos enriquecidos em colesterol e 

esfingolipídeos e que os mesmos poderiam ser isolados pelo uso 

de detergentes não-iônicos a baixa temperatura, na forma de 

membranas insolúveis (revisado por Edidin, 2003). 

 

 

5. Membranas resistentes a detergente (DRMs): Conceito e 

função 

 

 Em células de mamíferos diversas proteínas da membrana 

plasmática, em particular aquelas ancoradas via 

glicosilfosfatidilinositol (GPI), são associadas com 

microdomínios enriquecidos em esfingolipídeos e colesterol, 

formando os “lipid rafts” ou caveolos, quando associados à 

caveolina. (Simons & Ikonen, 1997) (Fig. 3). Esses 

microdomínios são equivalentes às membranas resistentes ao 

detergente (DRMs) e podem ser isolados por gradiente de 

densidade após ultracentrifugação, com base na sua baixa 

densidade e insolubilidade em detergentes não-iônicos a 4ºC 

(Simons & Ikonen, 1997). 

 Microdomínios de membrana em eucariotos são formados no 

complexo de Golgi e têm sido implicados em um amplo número de 

funções incluindo tráfego polarizado de proteínas ancoradas 

via GPI para a membrana apical de células epiteliais (Brown & 

London, 1998); alguns tipos de endocitose (Chatterjee et al, 

2001); e modulação da transdução de sinais (Simons & Ikonen, 



                                                              INTRODUÇÃO 29

 

1997; Brown & London, 1998; Toledo et al, 2005). Uma das 

melhores evidências do envolvimento de “rafts” na transdução 

de sinal é quanto ao receptor para IgE (FcεRI), presente em 

mastócitos e basófilos, nos quais moléculas de IgE ligam-se 

constitutivamente. A agregação do FcεRI após a ligação do 

antígeno forma o complexo FcεRI-ligado à IgE  na forma ativa e 

associado a proteínas da família Src quinase, iniciando uma 

cascata de sinalização que culmina com a degranulação  de 

mastócitos (Field et al, 1997). O FcεRI atua como substrato 

para Lyn, que fosforila resíduos de tirosina, somente quando o 

receptor encontra-se associado aos microdomínios de membrana, 

indicando que “rafts’ podem ser formados em condições 

fisiológicas.  

 Estudos sugerem que essa diversidade de função é 

acompanhada de uma diversidade na composição das DRMs, tendo 

em vista que os microdomínios nas células parecem ser 

heterogêneos quanto ao seu conteúdo de lipídeo e de proteína 

(Schnitzer et al, 1995). 
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Figura 3 . Modelo de organização de “rafts” e caveolos na 

membrana plasmática 

a) “Rafts” contendo proteínas ancoradas via GPI (GPI) ou via 

caudas acil (YES) e proteínas transmembranas (HA). b) A 

bicamada lipídica nos “rafts” é assimétrica, com 

esfingomielina e glicoesfingolipídeos no folheto externo e 

glicerolipídeos (fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina) no 

folheto interno. O colesterol está presente em ambos os 

folhetos. c) Caveolos são formados por associações com 

moléculas de caveolina, formando um curvatura na membrana 

(Modificado de Simons & Ikonen, 1997). 
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A heterogeneidade dos microdomínios frequentemente pode 

ser relacionada com diferenças na solubilidade de uma 

determinada proteína presente nas DRMs em diferentes 

detergentes. Domínios contendo mais colesterol e 

esfingolipídeos são resistentes ao Triton X-100, enquanto que 

outros domínios que contêm uma concentração menor de 

colesterol e esfingolipídeos são solubilizados em Triton X-

100. Dessa forma a utilização de métodos sem detergente ou com 

detergentes menos seletivos resultaria no isolamento de 

diferentes subtipos de “rafts” (Pike, 2004).  

 Os esteróis e os esfingolipídeos são importantes 

componentes para a formação dos “lipid rafts”. A utilização de 

agentes que promovam a depleção destes componentes constitui 

uma importante ferramenta para estudos quanto ao papel 

biológico dos microdomínios. Por exemplo, a redução nos níveis 

de colesterol bloqueia o recrutamento de tirosina quinase 

(Lyn) aos “lipid rafts” e consequentemente a ativação da 

sinalização para a degranulação de mastócitos (Field et al, 

1995). β-ciclodextrinas são agentes quelantes de colesterol 

que promovem a extração seletiva deste componente na membrana 

de vários tipos celulares (Klein et al, 1995) causando a 

desestruturação dos microdomínios lipídicos, os quais se 

encontravam estabilizados pela presença do colesterol.  

 Os microdomínios de membrana da célula hospedeira 

apresentam um importante papel nos processos de adesão de um 

grande número de bactérias baseados no fato da presença de 
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proteínas e lipídeos associados aos microdomínios acumularem-

se nos sítios de entrada da bactéria, além da necessidade de 

colesterol para a invasão do patógeno (Lafont & van der Goot, 

2005). Por exemplo, para a Micobactéria, um microorganismo 

capaz de invadir e sobreviver em macrófagos, a depleção de 

colesterol em células J774 resultou em uma redução na taxa de 

invasão, além da observação de que o colesterol é necessário 

para a associação de TACO (uma proteína que previne a 

degradação da bactéria pelos lisossomos)  com a membrana 

fagossomal (Gatfield & Pieters, 2000). 

 Microdomínios lipídicos também têm sido demonstrados em 

diferentes microorganismos. Em Saccharomyces cerevisiae, os 

microdomínios são detectados ainda no retículo endoplasmático, 

sugerindo seu envolvimento na distribuição de proteínas para a 

superfície da célula (Bagnat et al, 2000). Em Entamoeba 

histolytica o rompimento de microdomínios na membrana pelo uso 

de metil-β-ciclodextrina (MβCD) promoveu uma inibição da 

pinocitose e da adesão na célula hospedeira (Laughlin et al, 

2004), demonstrando a importância dos estudos dessas 

associações para biologia e patogênese dos microorganismos 

contendo “lipid rafts”. 
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6. DRMs em tripanosomatídeos 

 

 Os tripanosomatídeos são organismos altamente 

polarizados, onde mecanismos de endocitose e exocitose são 

dirigidos através de uma região especializada da membrana, o 

bolso flagelar (Webster & Russell, 1993). Um grande número de 

moléculas ancoradas via GPI precisam ser trafegadas via bolso 

flagelar, sendo que este processo pode envolver a participação 

de microdomínios lipídicos dos parasitas. Trabalhos recentes 

têm demonstrado a presença de microdomínios lipídicos em T. 

brucei (Nolan et al, 2000) e em Leishmania (Denny et al, 2001; 

Ralton et al, 2002) sugerindo sua ampla distribuição na ordem 

Kinetoplastida. Estudos recentes em nosso laboratório 

confirmaram a presença de DRMs em formas promastigotas e 

amastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis (Tanaka, 

2006). Essas DRMs são similares àquelas encontradas em células 

de eucariotos superiores e são regiões de membrana ricas em 

esteróis e esfingolipídeos. 

 Em L. (L.) major, estudos quanto à cinética de associação 

da gp63 às DRMs demonstraram que a protease se associa às DRMs 

muito rapidamente, sugerindo que os “rafts” de L. (L.) major 

sejam formados ainda no retículo endoplasmático do parasita, 

podendo atuar na liberação de proteínas para a membrana 

plasmática (Denny et al, 2001). Entretanto, a utilização de 

inibidores da biossíntese de ergosterol e de esfingolipídeos 
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(cetoconazol e miriocina, respectivamente) não impediu a 

localização da proteína SMP-1 (uma proteína flagelar associada 

às DRMs) no flagelo de L. (L.) major, sugerindo que a 

composição lipídica dos “lipid rafts”, nesse caso, não impede 

o direcionamento da proteína para a membrana flagelar do 

parasita (Tull et al, 2004). 

Estudos quanto ao envolvimento dos “lipid rafts” na 

patogênese de tripanosomatídeos têm sido voltados para a 

importância dos microdomínios presentes nas células dos 

hospedeiros, os quais estariam implicados com a infecção de L. 

(L.) donovani, pois o tratamento das membranas de macrófagos 

da linhagem J774 com MβCD resultou na redução da infecção, 

indicando a necessidade do colesterol da membrana da célula 

hospedeira para uma eficiente adesão e internalização do 

parasita (Pucadyil et al, 2004). Chakraborty e colaboradores 

(2005) demonstraram ainda que macrófagos infectados com L. 

(L.) donovani apresentaram desestabilização dos “rafts” de 

membrana, resultando no aumento da fluidez da membrana do 

macrófago. Esta fluidez afetou a apresentação de antígenos do 

parasita devido à falta de formação do complexo MHC-peptídeo. 

O aumento da fluidez na membrana de macrófagos infectados pôde 

ser corrigido pela incubação de macrófagos infectados em 

temperaturas mais baixas ou pela incorporação de colesterol 

nas membranas da célula hospedeira, resultando na restauração 

da apresentação de antígenos do parasita. Mais recentemente 

foi demonstrado que a remoção de colesterol do macrófago pela 



                                                              INTRODUÇÃO 35

 

nistatina, um antibiótico quelante de esteróis, promoveu uma 

inibição da ligação e da entrada de L. (L.) donovani não-

opsonizada no macrófago. Entretanto, com parasitas opsonizados 

não foi observada esta inibição, indicando o papel essencial 

do colesterol na interação do parasita com o macrófago via 

mecanismo independente de opsonização (Tewary et al, 2006). 

Dermine e colaboradores (2001) demonstraram que 

microdomínios lipídicos enriquecidos em Flotilina-1 acumulam-

se em fagossomos maduros de células J774. Entretanto, 

fagossomos contendo L. (L.) donovani impedem a aquisição de 

“rafts” contendo Flotilina-1 por impedirem a sua fusão com 

organelas endossomais e consequentemente modularem o seu 

processo de maturação, um passo chave para o início das 

atividades microbicidas do macrófago. Este processo de 

modulação da biogênese do vacúolo parasitóforo é de suma 

importância para a sobrevivência do parasita e o LPG parece 

ser o componente de superfície de Leishmania envolvido nessa 

processo. Dessa forma, o impedimento da formação dos 

microdomínios de Flotilina-1 pode constituir um alvo para o 

processo de sobrevivência do parasita no macrófago. Espécies 

de Leishmania do subgênero Viannia expressam pouco LPG quando 

comparadas com outras espécies. Em macrófagos infectados com 

L. (V.) braziliensis é possível que outros componentes de 

membrana, como os GIPLs, possam estar envolvidos nos processos 

de modulação da biogênese do vacúolo parasitóforo ou na 
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alteração dos microdomínios fagossomais do macrófago, 

possibilitando a sobrevivência destes parasitas. 

 Embora os estudos voltados para o envolvimento de 

diferentes componentes de superfície de Leishmania, tanto no 

inseto vetor quanto no hospedeiro vertebrado, tenham aumentado 

grandemente nos últimos anos, pouco é conhecido a respeito da 

importância dos “lipid rafts” do parasita nos processos de 

interação Leishmania-macrófago. Em células de eucariotos 

superiores é conhecida a importância dos microdomínios de 

membrana em processos de adesão, transdução de sinal e 

endocitose. Dessa forma, é de grande interesse caracterizar os 

microdomínios de membrana presentes na superfície de 

Leishmania, além de verificar o grau de importância dos 

“rafts” do parasita em processos de interação com a célula 

hospedeira. 
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OBJETIVOS 

 

 

Esta tese teve como objetivos: 

 

1. Caracterizar a estrutura dos componentes (glico)lipídicos 

presentes em formas promastigotas de Leishmania (Viannia) 

braziliensis. 

 

2. Purificar os microdomínios de membrana resistentes a 

detergente não-iônico (DRMs) presentes em formas promastigotas 

de Leishmania (Viannia) braziliensis. 

 

3. Caracterizar as DRMs presentes nas formas promastigotas de 

Leishmania (Viannia) braziliensis pela identificação e 

quantificação de componentes lipídicos e protéicos. 

 

4. Avaliar a estabilidade dos microdomínios de membrana dos 

promastigotas após tratamentos com metil-β-ciclodextrina e 

cetoconazol. 

 

5. Analisar o papel dos microdomínios de membrana de 

promastigota de L. (V.) braziliensis na infectividade de 

macrófagos “in vitro”. 
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MATERIAIS 

 

 

1. Parasitas 

Formas promastigotas de Leishmania (Viannia) braziliensis 

cepa MHOM/BR/1987/M11272 foram cedidas pela Dra. Thaís Gomes 

Verzignassi Silveira do Departamento de Análises Clínicas, 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil. 

 

2. Animais 

Camundongos BALB/c foram fornecidos pelo biotério do INFAR 

da UNIFESP/EPM. 

 

4. Anticorpos 

 
4.1. Anticorpos monoclonais 

Os anticorpos monoclonais SST-1 (IgG3), SST-2 (IgG1), SST-

3 (IgG3) foram produzidos por Silveira e colaboradores (2001 e 

2005). 

O anticorpo monoclonal ST-3 (IgG3) foi produzido por 

Straus e colaboradores (1993). 
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4.2. Anticorpos secundários 

Anticorpos de coelho anti-IgG de camundongo, anticorpos 

anti-IgG de camundongo conjugados a fluoresceína e anticorpos 

anti-IgG de camundongo conjugados a biotina foram adquiridos 

de da DAKO (Glostrup, Denmark). 

 

5. Reagentes para meios de cultura 

Material adquirido da Becton Dickinson Labware (Oxnard, 

CA, USA): placas para cultura Falcontm de 96 poços. 

Materiais adquiridos da Sigma Chemical Co. (MO, EUA): 

ácido fólico, estreptomicina, hemina bovina, HEPES, penicilina 

e piruvato. 

Meio de cultura RPMI 1640 foi adquirido da Gibco-BRL (Life 

Technologies, Grand Island, NY, EUA), a glucose da Merck 

(Brasil) e soro fetal bovino da Cultilab (Campinas, SP, 

Brasil) e da Hyclone (Utah, EUA). 

Produtos adquiridos da Difco Laboratories (Detroit, MI, 

EUA): infusão de fígado e triptose. 

 

6. Outros materiais para cultura 

Materiais adquiridos da Corning Laboratory Sciences Co. 

(Corning, NY, USA): garrafas para cultura de 25 cm2, 75 cm2 e 

150 cm2; placas de petri 100 x 20 mm; placas para cultura de 24 

e 96 poços; tubos para centrífuga de 15 mL e 50 mL. 
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Materiais adquiridos da VWR Scientific Products (West 

Chester, PA, USA): pipetas 5, 10 e 25 mL e tubos para 

centrífuga 15 e 50 mL. 

Lamínulas de vidro quadradas 18 mm2 e redondas de 13 mm 

foram adquiridas da Glasstécnica (São Paulo, SP, Brasil) e A. 

Daigger & Company (Wheeling, IL, USA), respectivamente. 

Membranas estéreis de 0,2 μm Acrocap foram fornecidos pela 

Gelman Sciences (Ann Arbor, MI, USA). Tubos para congelamento 

de células foram adquiridos da Nalgene Company (Rochester, NY, 

USA). 

 

7. Padrões  

Padrão de inositol fosforilceramida (IPC) foi extraído e 

purificado de S. cerevisiae, como descrito por Smith e Lester 

(1974). Padrão de GIPL-1 foi extraído e purificado de L. (L.) 

major. Padrão de glicoesfingolipídeos foi extraído de hemáceas 

de sangue humano (Straus et al, 1993).  

Padrões de esfingosina e de ácidos graxos foram adquiridos 

da Matreya, Inc. (PA, EUA). Padrões de açúcares, colesterol, 

ergosterol e de fosfolipídeos (fosfastidiletanolamina, 

fosfatidilcolina, fosfotidilserina e fosfatidilinositol) foram 

adquiridos da Sigma Chemical Co. (MO, EUA) 
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8. Solventes  

1-butanol, clorofórmio, hexano, isopropanol, metanol, 

metilamina, acetona e éter etílico foram adquiridos da Merck 

(Brasil). Piridina e 1-propanol da Aldrich Chemical Co. (WI, 

EUA).  

 

9. Reagentes 

Reagente de Dittmer-Lester (trióxido de molibdênio e 

molibidênio metálico). Orcinol e primulina foram adquiridos da 

Sigma Chemical Co. (MO, EUA). 

 

10. Sílicas e Resinas 

Octyl-Sepharose (Amersham Pharmacia Biotech, 

Buckinghamshire, UK). Sílica gel 60 (35-70 mesh) (Merck, 

Darmstadt, Germany). Coluna de fase reversa C-18 (Analytichem 

International, CA, EUA), coluna Iatrobeads 6RS8010 (4,6 x 300 

mm) (Iantron, Tóquio, Japão). Placas de cromatografia de alta 

resolução em camada delgada de sílica gel (HPTLC) da Merck 

(Darmstadt, Germany) e da J.T. Baker (Phillipsburg, NJ, USA). 

Colunas de Sephadex G25 (PD-10) foram adquiridas da Pharmacia 

LKB-Biotechnology AB (Uppsala, Sweden). 

 

11. Outros materiais 

Metil-β-ciclodextrina (MβCD), cetoconazol, Triton X-100 e 

albumina sérica bovina foram adquiridos da Sigma Chemical Co. 

(MO, EUA). Filmes de Raio-X Hyperfilm-MP foram adquiridos da 
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Amersham (Life Science, Inglaterra). Revelador-Reforçador GX e 

Fixador-Reforçador GX da Kodak Brasileira Com. E Ind. Ltda 

(São José dos Campos, SP, Brasil). BRIJ 98 e Ácido 

trifluoracético foram adquiridos pela Aldrich Chemical Co. 

(WI, EUA). Acetato de sódio, ácido clorídrico, ácido 

sulfúrico, cloreto de cálcio, hidróxido de potássio e sulfato 

de cobre foram adquiridos da Merck (Brasil); iodeto de sódio, 

125Iodo foram adquiridos da Amersham (Life Science, 

Inglaterra); iodometano (Merck); proteína A adquirida da 

Pharmacia Biotech (Uppsala, Suécia (Poliscience, PA, EUA)); 

Iodobeads (Pierce, EUA); Tri-Sil reagent (Pierce, EUA). 

 

12. Aparelhos 

Agitadores magnéticos VWR modelos 320 (Dubuque, IA, USA); 

agitador modelo Red Rocker da Hoefer Scientific Instruments 

(San Francisco, CA, USA); agitador modelo Adams Nutator 1105 

da Becton Dickinson Company (Parsippany, NJ, USA); aparelho de 

cromatografia gasosa CP-3800 acoplado a um espectômetro de 

massa 1200L (Varian, CA, USA); autoclave modelo SS-325 (Tomy, 

Tokyo, Japan); balança analítica Mettler-Toledo modelo AJ50 

(Greifensee, Switzerland); banho-maria Evlab (Londrina, PR, 

Brasil); bloco quente modelo Reacti-Therm III (Rockford, IL, 

USA); bomba de vácuo Modulyo-Edwards (Crawley, UK); câmaras 

tipo B.O.D. e centrífuga modelo Excelsa 3 204N da Fanem 

(Guarulhos, SP, Brasil); centrífugas refrigeradas Sorvall-

Dupont modelos RT6000D e RC5B, microcentrífuga Sorvall-Dupont 
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modelo MC12V, ultracentrífuga Sorvall Ultra Pro 80, rotores da 

ultracentrífuga T865, T880 e AH629 (Newtown, CT, USA); 

contador gama Packard modelo C5002 (Downersgrove, IL, USA); 

espectrofotômetro Jasco modelo 7800 (Japan); estufa de CO2 e 

freezer -70ºC Forma Scientific (Marietta, OH, USA); evaporador 

N-Evap Organomation com fluxo de nitrogênio e banho a 37ºC 

(Berlin, MA, USA); fluxo laminar Veco (Campinas, SP, Brasil); 

homogeneizador Wheaton Instruments para tubos “Potter-

Elvehjem” (Milville, NJ, USA); leitor de ELISA Labsystems 

Multiskan modelo MCC/340 (Helsinki, Finlândia); liofilizador 

Edwards (West Sussex, UK); microcentrífuga Sorvall-Dupont 

modelo MC12V (Newtown, CT, USA); microscópios ópticos Nikon 

modelos óptico alphaphot-2, invertido TMS-F Nº2 e 

fluorescência HB10103AF (Tokyo, Japan); pHmêtro Denver 

Instruments modelo 220 (Arvada, CO, USA); rotoevaporadores 

Buchi R114/B480 e RE111/461 (Flawil, Switzerland); sistemas 

para eletroforese e transferência Hoefer Scientific 

Instruments (San Francisco, CA, USA); sonicador Bransonic 

modelo Branson 2200 (Danbury, CT, USA); agitador de tubos 

Tecnal TE162 (Tecnal, Piracicaba, SP).  
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MÉTODOS 

 

 

1. Cultura de promastigotas de L. (V.) braziliensis 

As formas promastigotas de L. (V.) braziliensis (cepa 

MHOM/BR/1987/M11272) foram cultivadas em meio LIT (liver 

infusion tryptose) contendo penicilina (100 U/mL) e 

estreptomicina (100 µg/mL), pH 7,0, suplementado com 10% de 

soro fetal bovino em câmaras B.O.D a 23ºC. 

 

 

2. Anticorpos monoclonais 

Os anticorpos monoclonais (mAbs) SST-1, SST-2, SST-3 e 

SST-4 foram produzidos por Silveira e colaboradores (2001, 

2005) após a imunização dos camundongos BALB/c com sedimentos 

resultantes da cavitação com 1500 psi de N2 das formas 

promastigotas de L. (V.) braziliensis conjugados com 

Salmonella minnesota.  

Os hibridomas foram crescidos em meio RPMI 1640 contendo 

10% de soro fetal bovino em estufa a 37ºC com 5% de CO2. Os 

sobrenadantes das culturas foram obtidos após centrifugação e 

armazenados a 4ºC na presença de 0,05% de azida sódica. 
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3. Extração e purificação de (glico)lipídeos 

 

3.1. Extração de (glico)lipídeos totais 

Promastigotas de L. (V.) braziliensis foram obtidos após 

centrifugação e lavados três vezes em tampão fosfato 0,01 M, 

pH 7,2, contendo NaCl 0,15 M (PBS) (1.700 x g, 10 min) e 

armazenados a -20ºC até o momento da extração. Os lipídeos 

totais foram obtidos após homogeneização dos parasitas por 

três vezes com isopropanol:hexano:água (IPA:HEX:W) (55:20:25, 

v/v/v) e duas vezes com clorofórmio:metanol (C:M)  (2:1, v/v). 

Os cinco extratos foram unidos, secos em rotaevaporador e 

ressuspensos em C:M (2:1, v/v) para análises por cromatografia 

em camada delgada de alta resolução (HPTLC). 

 

3.2. Purificação de glicolipídeos 

 

3.2.1. Cromatografia em coluna de Octyl-Sepharose 

Os extratos lipídicos obtidos dos parasitas foram secos em 

rotaevaporador, ressuspensos em tampão acetato de sódio 0,1 M, 

pH6,5, contendo 5% de 1-propanol e aplicados em uma coluna de 

Octyl-Sepharose, previamente equilibrada com o mesmo tampão 

(McConville et al, 1987). A coluna foi eluída com 

concentrações crescentes de 1-propanol (5, 10, 35 e 50%), 

sendo que a fração correspondente aos glicolipídeos foi eluída 

com cinco volumes de 1-propanol 35% em tampão acetato de sódio 

0,1 M, pH 6,5. As quatro frações foram secas em 
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rotaevaporador, dialisadas contra água destilada, novamente 

secas em rotaevaporador e ressuspensas em C:M (2:1, v/v). 

 

3.2.2. Cromatografia em coluna de sílica gel 60 

O material obtido da fração 35% da coluna de Octyl-

Sepharose foi seco em rotaevaporador, ressuspenso em C:M 

(90:10, v/v) e aplicado em uma coluna de sílica gel 60. A 

coluna foi eluída com cinco volumes de diferentes 

concentrações C:M (90:10, 70:30, 50:50, 30:70, 10:90; v/v) e 

de IPA:HEX:W (55:20:25, v/v/v). As frações obtidas foram secas 

em rotaevaporador, ressuspensas em C:M (2:1, v/v) e analisadas 

por HPTLC. Os glicolipídeos foram recuperados nas frações de 

C:M 50:50 e 30:70 (v/v). 

 

3.2.3. Cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) 

A fração contendo os glicolipídeos foi ressuspensa em 1 mL 

de C:M (2:1, v/v) contendo 5% de água e fracionada por HPLC, 

em colunas de Iatrobeds 8010 (4,6 x 300 mm) (Straus et al, 

1993). A eluição foi realizada utilizando um sistema de 

gradiente de IPA:HEX:W (55:43:2 a 55:30:15, v/v/v) com fluxo 

de 1 mL/min, sendo coletadas frações de 1 mL por um período de 

175 min. As diferentes frações foram analisadas por HPTLC.  

 

3.3. Purificação dos componentes fosfolipídicos 

Os componentes fosfolipídicos presentes no extrato 

lipídico total (item 3.1) foram fracionados por HPTLC 
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desenvolvido no sistema clorofórmio:metanol:metilamina 40% 

(63:35:10, v/v/v). As laterais da placa foram cortadas e 

coradas com o reagente de Dittmer-Lester (como descrito 

adiante no item 4.2) para a identificação e localização de 

cada componente fosfolpídico. A região da sílica 

correspondente a cada componente fosfolipídico foi removida, e 

os fosfolipídeos foram extraídos da sílica gel com IPA:HEX:W 

(55:20:25, v/v/v). A suspensão foi sonicada por 3 períodos de 

5 min, o sobrenadantes foram coletados e o processo repetido 

por 3 vezes. 

 

 

4. Cromatografia em camada delgada de alta resolução (HPTLC) 

A identificação e/ou separação dos componentes lipídicos 

foi realizada em placas de cromatografia em camada delgada de 

alta resolução (HPTLC) desenvolvidas em diferentes sistemas de 

solventes e reveladas de variadas formas, como se segue: 

 

4.1. Análise de glicolipídeos 

Os glicolipídeos foram analisados por HPTLC desenvolvida 

no sistema de clorofórmio:metanol:CaCl2 0,02% (60:40:9, v/v/v) 

(solvente A). Para a visibilização dos componentes 

glicolipídicos as placas foram, em uma primeira etapa, 

borrifadas com primulina 0,01% e expostas a luz ultravioleta, 

os lipídeos foram vizibilizados como componentes 

fluorescentes. Em uma segunda etapa os glicolipídeos foram 
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visibilizados como manchas púrpuras por coloração com 

orcinol/H2SO4, após o aquecimento das placas a 120ºC por 5 min. 

 

4.2. Análise dos componentes fosfolipídicos 

Os componentes fosfolipídicos foram analisados por HPTLC 

desenvolvida no sistema clorofórmio:metanol:metilamina 40% 

(63:35:10, v/v/v) (solvente B). Os diferentes componentes 

fosfolipídicos foram visibilizados após borrifamento das 

placas com reagente de Dittmer-Lester como manchas azuis 

(Dittmer & Lester, 1964). 

 

4.3. Análise dos esteróis 

Os esteróis foram analisados por HPTLC desenvolvida no 

sistema clorofórmio:éter etílico:ácido acético (97:2,5:0,5; 

v/v/v) (solvente C). Os esteróis foram visibilizados por 

coloração com o reagente de sulfato de cobre (10% de CuSO4.5H2O 

em 3% de H3PO4) após o aquecimento das placas a 120ºC por 5 min 

(modificado de Fewster et al, 1969). 

 

4.4. Imunocoloração de HPTLC 

As reatividades dos glicolipídeos de L. (V.) braziliensis 

com os anticorpos monoclonais (mAbs) SST-1 e ST-3 foram 

analisadas por imunocoloração das placas de HPTLC (Magnani et 

al, 1980; Kannagi et al, 1982). As placas de HPTLC foram 

cromatografadas no solvente A, secas, imersas em 

polimetacrilato 0,5% em hexano por 1 min e bloqueadas com BSA 



                                                                 MÉTODOS 49

 

1% por 2 horas. As placas foram incubadas com os mAbs por 18 

horas a 4ºC, seguida de incubações com anticorpo de coelho 

anti-IgG de camundongo por duas horas e por fim foram 

incubadas com proteína A marcada com 125I por 45 minutos. Entre 

cada uma das etapas de incubação as placas foram lavadas cinco 

vezes com PBS. Filmes de Raio-X foram sobrepostos sobre as 

placas de HPTLC por 24 horas a -70ºC. As bandas visibilizadas 

no filme de Raio-X foram comparadas quanto as suas migrações 

cromatográficas em relação a placas de HPTLC contendo os 

mesmos glicolipídeos, porém revelada com orcinol/H2SO4 

(Takahashi et al, 1988). 

 

 

5. Caracterização estrutural dos glicolipídeos e componentes 

fosfolipídicos 

 

5.1. Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa 

(GC-MS) 

Para a análise dos produtos resultantes da derivatização 

dos componentes (glico)lipídicos purificados foi utilizado um 

cromatógrafo gasoso CP-3800 acoplado ao espectrômetro de massa 

1200L (Varian inc., EUA) (GC/MS), operado no modo ionização 

por impacto de elétrons (EI mode). 
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5.1.1. Análise da composição de ácidos graxos, carboidratos, 

esfingosina e inositol por GC-MS 

Aproximadamente 50 ng da fração (glico)lipídica purificada 

de L. (V.) braziliensis foram submetidos à metanólise. A 

amostra foi seca, ressuspensa em metanol/HCl 1 N e mantida a 

80ºC por 16 horas. Após a metanólise a amostra foi novamente 

seca sob atmosfera de nitrogênio, com adição de 0,5 mL de 

metanol por três ciclos. Em seguida, a amostra foi 

particionada pela adição de 1 mL hexano. Os ácidos graxos 

metil-esterificados (FAMEs) foram recolhidos da fase superior 

e analisados por GC-MS. A fase inferior contendo os metil-

glicosídeos, inositol e esfingosina, foi submetida a re-N-

acetilação seletiva, pela adição de 40 µL de piridina, 40 µL 

de anidrido acético e 200 µL de metanol secado, seguida de 

incubação em temperatura ambiente. A amostra foi seca sob 

atmosfera de N2 e per-O-trimetilsililados utilizando 200 µL de 

Tri-Sil reagent a 80ºC por 30 minutos (Levery et al, 1998).  

As análises no GC-MS foram realizadas utilizando uma 

coluna CP Sil 8CB (Varian) de 50 metros e 0,25 mm de diâmetro, 

com programa de temperatura inicial de 40ºC, mantida por 1 

minuto, sendo que a temperatura final de 300ºC foi atingida 

por uma taxa de aumento de 5ºC/min e mantida por mais 5 

minutos, até completar o ciclo após 58 minutos. Os espectros 

de massa foram obtidos por varredura linear m/z 400-700. Os 

produtos da derivatização foram identificados com base nos 

tempos de retenção e espectros de massa dos padrões. 
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5.1.2. Análises dos alditóis acetato parcialmente metilados 

(PMAAs) 

Aproximadamente 50 ng das frações glicolipídicas e 

fosfolipídicas foram solubilizadas em DMSO (1 mL) e mantidas 

sob agitação por 5 minutos. Hidróxido de sódio foi adicionado 

à solução que foi agitada por 10 minutos. Quatro porções de 

250μL de Iodometano foram adicionadas, uma a uma, com agitação 

de 5 minutos entre cada uma das etapas. A amostra foi 

neutralizada com ácido acético e particionada após a adição de 

clorofórmio (1 mL) e água (1 mL), sendo a fração aquosa 

descartada. Os produtos resultantes da metilação, presentes na 

fração restante, foram submetidos à hidrólise com ácido 

sulfúrico 1 M a 100ºC por 14 horas, neutralizadas com 

carbonato de bário e centrifugadas. O sobrenadante resultante 

foi seco em rotaevaporador e ressuspenso em água (100 µl). 

Os produtos obtidos da hidrólise foram reduzidos com NaBH4 

(em excesso) em meio alcalino por 4 horas em temperatura 

ambiente. A reação foi interrompida pela adição de ácido 

acético. A amostra reduzida foi seca em rotaevaporador com 

adição de metanol (Ciucanu & Kerek, 1984).  Os produtos 

reduzidos foram acetilados por incubação com piridina (250 µL) 

e anidrido acético (250 µL) por 1 hora a 100ºC. Após o 

resfriamento, clorofórmio (500 µL) e CuSO4 5% (4 mL) foram 

adicionados. A fase orgânica contendo os PMAAs foi 

particionada por três vezes com CuSO4 5% e uma vez com água. Em 

seguida foi adicionado carbonato de sódio anidro em excesso 
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até a formação de um precipitado. O sobrenadante límpido, 

contendo os PMAAs foi seco, ressuspenso em hexano e analisado 

por GC-MS. 

 

5.2. Hidrólise alcalina suave 

Os extratos (glico)lipídicos totais (como descrito no item 

3.1) foram submetidos à hidrólise alcalina suave, que promove 

a de-acilação de componentes que apresentam diacilglicerol em 

sua estrutura. O material foi ressuspenso em 1 mL de 

metanol:água:éter:piridina (15:15:5:1), foi adicionado 1 mL de 

KOH 0,2 M em metanol seguido de incubação por 1 hora em 

temperatura ambiente. A reação foi interrompida pela adição de 

200 µL de ácido acético 1 M e 116 µL de água. A amostra foi 

seca sob atmosfera de nitrogênio e particionada em 1-

butanol/água. Componentes (glico)lipídicos, resistentes à 

hidrólise alcalina suave, foram recolhidos na fração 1-butanol 

saturado com água, secos,  e ressuspensos em C:M (2:1, v/v) 

para análise por HPTLC. 

 

 

6. Extração temperatura-dependente com o detergente Triton X-

100 

Promastigotas de L. (V.) braziliensis (1 x 108 células), 

obtidos por centrifugação (1.700 x g, 10 minutos) e lavados 

por três vezes com PBS, foram incubados com Triton X-100 1% em 

PBS e mantidos sob agitação por 30 minutos, a 4ºC ou a 37ºC. A 
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suspensão foi centrifugada (14.500 x g, 10 minutos, 4ºC ou 

25ºC) para a obtenção das frações solúveis (sobrenadante) e 

insolúveis (sedimento) ao detergente nas temperaturas de 4ºC e 

37ºC. Os componentes lipídicos presentes nos sobrenadantes 

foram obtidos por partição com o mesmo volume de 1-butanol 

saturado com água. As frações orgânicas foram secas, 

ressuspensas em C:M (2:1, v/v) e analisadas por HPTLC. Os 

componentes lipídicos insolúveis foram obtidos por extração 

dos sedimentos com IPA:HEX:W (55:20:25, v/v/v). As amostras 

foram secas, ressuspensas em C:M (2:1, v/v) e analisadas por 

HPTLC. Alternativamente, promastigotas incubados com Triton X-

100 1% a 4ºC e a 37ºC foram fixados com solução de formaldeído 

2% em PBS por 10 minutos e analisados por imunofluorescência 

indireta. 

 

 

7. Purificação das membranas resistentes a detergente (DRMs) 

por gradiente de densidade. 

Promastigotas de L. (V.) braziliensis (1 x 108 células) 

obtidos por centrifugação (1.700 x g, 10 minutos) e lavados 

por três vezes com PBS, foram ressuspensos em 50 mM de Tris-

HCl, 150 mM de NaCl, 5 mM de EDTA, pH 7,4 (tampão TNE) 

contendo leupeptina 0,4 mM, PMFS 0,1 mM, EDTA 0,5 mM e 

agitados com pérolas de vidro (5 mm) para o rompimento dos 

parasitas. A suspensão foi centrifugada a 800 x g por 10 

minutos a 4ºC. Cerca de 500 µL do sobrenadante obtido foi 
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ajustado para Triton X-100 1% ou BRIJ 98 1% e mantido a 4ºC 

por 30 minutos. O extrato foi então ajustado para 45% de 

sacarose e 1 mL da amostra resultante foi adicionada no fundo 

de um tubo de ultracentrifugação. Em seguida a amostra foi 

coberta por 3 mL de tampão TNE contendo 30% de sacarose e 

então por 1,75 mL de tampão TNE contendo 5% de sacarose. O 

gradiente foi ultracentrifugado utilizando o rotor AH-629 

(Sorvall) a 100.000 x g por 20 horas a 4ºC e seis frações (950 

µL) foram coletadas a partir do topo do tubo. As frações foram 

dialisadas contra a água, secas e ressupensas em C:M (2:1, 

v/v) ou etanol absoluto para as análises por HPTLC e 

radioimunoensaio, respectivamente. Alternativamente as frações 

obtidas do gradiente foram solubilizadas em tampão de amostra 

contendo SDS e inibidores de protease para a análise por PAGE-

SDS e “Western blotting”. 

 

 

8. Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de 

dodecil sulfato de sódio (PAGE-SDS) e “Western blotting” 

Cerca de 5 µg de proteínas presentes em cada fração obtida 

a partir do gradiente de densidade foram solubilizadas em 

tampão de amostra (Tris-HCl 0,123 M, pH 6,8, dodecil sulfato 

de sódio (SDS) 0,139 M, glicerol 2,17 M, azul de bromofenol 

0,005% e piromina 0,005%) contendo leupeptina 0,4 mM, PMFS 0,1 

mM e EDTA 0,5 mM, e submetidas à PAGE-SDS em gel a 8% de 

poliacrilamida a voltagem de cerca de 0,1 V. Após o corriga 
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eletroforética o gel foi corado utilizando Coomassie Blue 

0,25% em ácido acético:2-propanol:água (4:10:26, v/v/v) por 30 

minutos sob agitação e descorado utilizando a mistura de ácido 

acético:2-propanol:água (1:1:10, v/v/v) para a visibilização 

dos componentes protéicos. 

Alternativamente, o material foi transferido para uma 

membrana de nitrocelulose utilizando corrente elétrica de 

200mA por aproximadamente 16 horas a 4ºC. A membrana contendo 

o material protéico foi bloqueada com albumina sérica bovina 

1% em PBS (PBS-BSA 1%) por 2 horas e então incubada com o 

anticorpo monoclonal por 2 horas, em seguida com anticorpo 

anti-IgG de camundongo conjugado à biotina por 2 horas e 

finalmente incubada com estreptoavidina peroxidase por 1 hora 

sob proteção da luz. Para a revelação a nitrocelulose foi 

incubada em uma solução contendo 4-cloro-naftol (4CN 0,30 

mg/mL) em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5, contendo NaCl 0,2 M 

e H2O2 0,02% até o aparecimento de manchas azuladas na 

membrana. Entre cada uma das etapas a nitrocelulose foi lavada 

três vezes com PBS. 

 

 

9. Radioimunoensaio em fase sólida (RIA) 

Cerca de 20 µL de cada fração obtida a partir do gradiente 

de densidade foram secos, ressuspensos em 20 µL de etanol 

absoluto e adicionados em placas de 96 poços flexíveis (20 

µL/poço), sendo o solvente evaporado em estufa a 37ºC. As 
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placas foram bloqueadas com PBS-BSA 1% (200 µL/poço) por 2 

horas e incubadas com o anticorpo monoclonal (100 µL/poço), 

por 16 horas a 4ºC. Em seguida as placas foram incubadas com 

50 µL/poço de anticorpo de coelho anti-IgG de camundongo (500 

vezes diluído) e posteriormente com proteína A marcada com 125I 

(105 cpm/poço) por 1 hora. As placas foram lavadas por 5 vezes 

com PBS entre cada uma das etapas. A medida da radioatividade 

por poço foi determinada utilizando contador gama. 

 

 

10. Imunofluorescência indireta (IFI) 

Os parasitas (1 x 108 células) foram lavados três vezes 

com PBS, fixados com solução de formaldeído 2% em PBS durante 

10 minutos e ressuspensos em 1 mL de PBS. Alíquotas de 20 µL 

da suspensão foram dispostas em lamínulas de vidro. Os 

parasitas foram bloqueados com PBS-BSA 5% por 1 hora, 

incubados com o anticorpo monoclonal por 1 hora e então 

incubados com anticorpo secundário anti-IgG de camundongo 

conjugado a fluoresceína (FITC) e 4,6-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI) diluídos em PBS-BSA 1% por 1 hora. Entre cada uma das 

etapas os parasitas foram lavados por 5 vezes com PBS. As 

lamínulas contendo parasitas foram então observadas ao 

microscópio de fluorescência. 

 

11. Tratamento dos promastigotas com cetoconazol e MβCD 
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Promastigotas foram cultivados por três dias em meio de 

cultura LIT contendo cetoconazol (0,05 µg/mL ou 0,2 µg/mL) e 

incubados em câmaras B.O.D a 23ºC. Os parasitas tratados foram 

recolhidos por centrifugação (1.700 x g, 10 minutos), lavados 

por três vezes com PBS e utilizados para extrações 

temperatura-dependente em Triton X-100 (como descrito no item 

6), purificação das DRMs (como descrito no item 7) e ensaios 

de infectividade em macrófago. Alternativamente, promastigotas 

cultivados na presença de cetoconazol 0,2 µg/mL foram 

adicionalmente tratados com 40 mM de MβCD, como descrito a 

seguir. 

Para o tratamento com MβCD os parasitas (1 x 109 células) 

foram lavados três vezes em PBS e então pré-incubados por 12 

horas em meio de cultura 199 na ausência de soro fetal bovino. 

Em seguida, os parasitas foram novamente lavados em PBS, 

incubados com 20 mM ou 40 mM de MβCD em PBS e mantidos sob 

agitação por 1 hora em temperatura ambiente. As suspensões 

contendo parasitas foram centrifugadas (1.700 x g, 10 minutos) 

e os sobrenadantes resultantes submetidos à partição com 1-

butanol/água. As frações orgânicas contendo os componentes 

(glico)lipídicos foram secas, ressuspensas em C:M (2:1, v/v/v) 

e analisadas por HPTLC. Os parasitas tratados foram lavados 

três vezes em PBS e submetidos, alternativamente, aos 

seguintes procedimentos: i) extração com IPA:HEX:W (55:20:25, 

v/v/v) e com C:M (2:1, v/v), como descrito no item 3.1; ii) 
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purificação das DRMs, como descrito no item 7; iii) ensaios de 

infectividade em macrófago. 

Após os tratamentos, os parasitas cultivados na presença 

de cetoconazol e/ou tratados com MβCD foram lavados e 

cultivados em meio de cultura LIT suplementado com 10% de soro 

fetal bovino. O crescimento dos promastigotas foi avaliado até 

a fase estacionária e comparado com o crescimento observado 

nos parasitas controle. Como controle foram utilizados 

parasitas submetidos aos mesmos procedimentos de incubações e 

lavagens realizados para os parasitas tratados, porém, na 

ausência de cetoconazol e/ou MβCD. 

 

 

12. Dosagens 

 

12.1. Dosagem de carboidratos 

Os diferentes glicolipídeos purificados de Leishmania 

foram quantificados pela dosagem de açúcar pelo método de 

fenol-sulfúrico (Dubois et al, 1956), utilizando-se glucose 

como padrão (2 – 15 μg). Alíquotas de 200 μL de fenol 5% em 

água foram adicionadas a 200 μL de amostra. Foi rapidamente 

adicionado 1,0 mL de H2SO4 concentrado, seguido de agitação do 

tubo. Após 10 minutos, a absorbância foi medida a 490 nm. 
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12.2. Dosagem de proteína 

As proteínas presentes nas frações de membranas 

resistentes ao detergente (como descrito no item 7) foram 

quantificadas pelo kit Micro BCA (Pierce). As amostras foram 

diluídas em água, para a obtenção de um volume final de 100 μL, 

adicionadas em placas de 96 poços e completadas com 100 μL do 

reagente do kit. A placa foi então aquecida a 60ºC por 40 

minutos e em seguida centrifugada por 5 minutos a 800 x g por 

5 minutos. A absorbância foi medida em leitor de ELISA 

utilizando-se filtro de 540 nm e comparando com a curva padrão 

de albumina sérica bovina (5 - 40 μg/mL). 

 

 

13. Análise quantitativa dos lipídeos e da reatividade com 

mAbs por densitometria 

As densitometrias foram realizadas utilizando o programa 

Scion Image Beta 4.02. A quantificação dos glicolipídeos, 

fosfolipídeos e esteróis foi determinada pela análise das 

imagens das placas de HPTLC coradas com orcinol, reagente de 

Dittmer-Lester ou reagente de sulfato de cobre, 

respectivamente, como descrito no item 4. O grau de 

reatividade dos mAbs SST-1 e ST-3 (dirigidos a glicolipídeos 

de promastigotas de L. (V.) braziliensis) foi quantificado 

pela densitometria das bandas reativas no autoradiograma, como 

descrito no item 4.4. A reatividade do mAb SST-2 foi 
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quantificada pela densitometria das bandas reativas após o 

desenvolvimento dos “Western blottings”, como descrito no item 

8. 

 

 

14. Cultura de macrófagos peritoneais 

Macrófagos residentes de camundongos BALB/c foram obtidos 

pela lavagem da cavidade peritoneal com 2 mL de PBS estéril e 

gelado. O número de macrófagos presente na suspensão de 

células coletada foi determinado por contagens total e  

diferencial (na presença de cristal violeta 1 mg/mL em ácido 

acético 30%, diluído 1:5, v/v). Os macrófagos foram lavados 

duas vezes em PBS, coletados após a centrifugação a 460 x g e 

a ajustada para 3 x 106 células/mL. Aproximadamente 5 x 105 

macrófagos foram adicionados em lamínulas de 13 mm de 

diâmetro, previamente dispostas em placas de 24 poços, e 

mantidos por 1 hora em temperatura ambiente. As células não 

aderidas foram removidas por lavagens das lamínulas em PBS. Os 

macrófagos foram mantidos em meio RPMI 1640 suplementado com 

10% de soro fetal bovino e 20 mM de HEPES, em estufa a 37ºC 

contendo 5% de CO2. 
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15. Infectividade de promastigotas de L. (V.) braziliensis em 

cultura de macrófagos peritoneais 

Lamínulas contendo monocamada de macrófagos isolados da 

cavidade peritoneal de camundongos BALB/c foram incubadas com 

promastigotas controle e promastigotas submetidos aos 

diferentes tratamentos (cetoconazol e/ou MβCD) como descrito 

no item 11, na proporção de 10 parasitas/macrófago, por 1 hora 

em temperatura ambiente. Os parasitas não aderidos aos 

macrófagos foram removidos por sucessivas lavagens das 

lamínulas com meio de cultura. Os macrófagos infectados foram 

mantidos em meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal 

bovino e 20 mM de HEPES por 24 horas em estufa a 37ºC contendo 

5% de CO2. As lamínulas foram então lavadas com PBS, fixadas 

com formaldeído 2% em PBS por 10 minutos e coradas com o Kit 

Hema 3. As lamínulas foram montadas utilizando Permount e 

analisadas em microscópio óptico. O índice de infectividade 

foi determinado pela média do número de parasitas por 

macrófago multiplicado pela porcentagem de macrófagos 

infectados contando-se 100 macrófagos por lamínula, em 

triplicata. 
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RESULTADOS 

 

 

1. Análise estrutural parcial dos glicolipídeos e componentes 

fosfolipídicos presentes em promastigotas de L. (V.) 

braziliensis 

A caracterização estrutural de componentes lipídicos de L. 

(V.) braziliensis é de grande importância uma vez que espécies 

de Leishmania do subgênero Viannia, como a L. (V.) 

braziliensis, constitui um problema de saúde pública na 

América do Sul e pouco é conhecido a respeito de seus 

glicoconjugados ou outras moléculas de superfície. Silveira e 

colaboradores (2005) produziram e caracterizaram o mAb SST-1 

que reconhece antígenos glicolipídicos específicos de 

parasitas do subgênero Viannia. Estes antígenos glicolipídicos 

também apresentam reatividade com o mAb ST-3, anticorpo que 

reconhece resíduos de Galβ1→3Galα presentes em glicolipídeos 

de amastigota de L. (L.) amazonensis (Straus et al, 1993). 

 

1.1. Purificação dos componentes glicolipídicos 

Com o intuito de melhor caracterizar as moléculas de 

superfície de L. (V.) braziliensis o extrato lipídico total, 

obtido por extração dos parasitas com solvente orgânico, foi 

cromatografado em colunas de Octyl-Sepharose e Sílica gel 60, 

e submetido ao fracionamento por HPLC. A Figura 4A mostra a 

HPTLC das seis frações purificadas após HPLC, coradas com 
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orcinol/H2SO4. Alternativamente, a placa de HPTLC foi borrifada 

com primulina e exposta à luz ultravioleta, possibilitando a 

visibilização de todas as frações purificadas, as quais foram 

denominadas de B1 a B6, de acordo com a ordem decrescente de 

suas migrações cromatográficas. 

A fim de verificar o grau de pureza das frações 

glicolipídicas, as placas de HPTLC desenvolvidas no solvente A 

foram imunocoradas com os mAbs ST-3 (Fig. 4B) e SST-1 (Fig. 

4C). B1, B2, B4, B5 e B6 foram reativas com o mAb ST-3 

enquanto que B2, B3, B5 e B6 foram reativas com o mAb SST-1. 

 

1.2 Análise estrutural das frações glicolipídicas de 

promastigotas de L. (V.) braziliensis por GC/MS 

As seis frações glicolipídicas (Fig. 4A) foram submetidas 

à metanólise (MeOH/HCl) seguidas de partição com hexano para a 

obtenção dos derivados trimetilsililados e dos ácidos graxos 

metil-ésteres para as análises por GC/MS.   

Em análises por GC/MS dos derivados trimetilsililados 

(Tabela 1) resultantes das frações glicolipídicas (B1 a B6) 

foi verificada a presença dos derivados glicosídicos da 

manose, galactose, glucose e glucosamina. Os monossacarídeos 

foram identificados de acordo com tempos de retenção e 

fragmentação característicos de padrões autênticos de manose, 

galactose, glucose e glucosamina sililados. Myo-inositol 

também foi detectado em todas as frações, como um derivado 

trimetilsililado, com um tempo de retenção de 36,6 min.  
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A análise dos ácidos graxos metil-ésteres (FAMEs) 

demonstrou em todas as frações a presença preferencial de 

ácidos graxos saturados como o ácido esteárico (C18:0) e o 

ácido palmítico (C16:0) e em menor proporção o ácido mirístico 

(C14:0). O ácido oleico (C18:1) é o único ácido graxo 

insaturado presente em todas as frações (Fig. 5A), 

correspondendo a aproximadamente 25% dos ácidos graxos totais. 

Um pico correspondente ao 1-O-monoalquilglicerol com cadeia de 

C18:0 foi detectado nas seis bandas glicolipídicas (dados não 

mostrados). 

Alternativamente, o extrato lipídico total de formas 

promastigotas de L. (V.) braziliensis foi submetido à 

hidrólise alcalina suave e analisado por HPTLC. Após o 

tratamento foi verificado que todos os componentes 

glicolipídicos foram hidrolisados (Fig. 6A).  

Análises por GC/MS dos produtos alditóis acetatos 

parcialmente metilados (PMAAs) das frações glicolipídicas 

(Tabela 2) demonstraram a presença de 2,3,4,6-tetra-O-metil-

galactitol diacetato e 2,4-di-O-metil-manitol tetracetato em 

todas as frações. 

Com base nos dados obtidos a partir das análises por 

GC/MS, os glicolipídeos de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis serão denominados de glicoinositolfosfolipídeos 

(GIPLs). 
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Figura 4. Imunocoloração das placas de HPTLC dos glicolipídeos 

purificados de promastigotas de L. (V.) braziliensis com os 

mAbs ST-3 e SST-1 

Painel A, HPTLC desenvolvida no solvente A e corada com 

orcinol. Alternativamente, as placas foram imunocoradas com os 

mAbs ST-3 (Painel B) e SST-1 (Painel C). Linhas: T - 

glicolipídeos totais de promastigotas de L. (V.) braziliensis; 

1 - B1; 2 - B2; 3 - B3; 4 - B4; 5 - B5; 6 – B6. 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
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Figura 5. Composição de ácidos graxos dos GIPLs (Painel A) e 

dos fosfolipídeos (Painel B) purificados de formas 

promastigotas de L. (V.) braziliensis 

Ácidos graxos metil-ésteres (FAMES) presentes nos GIPLs e 

nos componentes fosfolipídicos purificados foram analisados 

por GC/MS após metanólise, como descrito em Métodos. 
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Tabela 1 
 

Derivados e principais fragmentos encontrados nas análises por 

GC/MS dos produtos trimetilsililados (TMS) das frações 

glicolipídicas e fosfolipídicas purificadas de L. (V.) 

braziliensis 

 

 

Frações Derivados TMS 

Principais 

fragmentos (m/z) 

Manose 204, 217 

Galactose 204, 217 

Glucose 204, 217 

myo-inositol 305, 318 

B1-B6 

Glucosamina 173 

myo-inositol 305, 318 

IPC 
Esfingosina 73, 132, 218 

liso-PI myo-inositol 305, 318 
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Tabela 2 
 

Perfil de fragmentação detectados nas análises por GC/MS dos 

produtos alditóis acetatos parcialmente metilados (PMAAs) das 

frações glicolipídicas B1, B2, B3, B4, B5 e B6 de L. (V.) 

braziliensis 

 

 

Carboidrato 

Posições das 

metilaçõesa 

Tempo de 

retençãob 

(min) 

Principais 

fragmentos 

(m/z) 

Galactitol 2,3,4,6 30.8 43, 45, 101,117 

Manitol 2,4 31.0 

43, 85, 101, 117, 

127, 261 

 

aOs números referem-se às posições das metilações. 
bColuna CP-Sil 8 CB (Varian) com temperatura programada de 50ºC 

a 140ºC (60ºC/min), de 140ºC a 250ºC (4ºC/min) e de 250ºC a 

300ºC (60ºC/min). 
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Figura 6. Análises por HPTLC dos glicolipídeos e fosfolipídeos 
de promastigotas de L. (V.) braziliensis antes e após a 
hidrólise alcalina suave 

O extrato lipídico total obtido após a extração com 

isopropanol:hexano:água (55:20:25) foi submetido à hidrólise 

alcalina suave utilizando KOH, como descrito em Métodos, e 
cromatografado em placas de HPTLC. Painel A, HPTLC 

desenvolvida no solvente A e corada com orcinol/H2SO4 para a 
visibilização dos glicolipídeos. Painel B, HPTLC desenvolvida 

no solvente B e corada com o reagente de Dittmer-Lester para a 

visibilização dos fosfolipídeos.  

Linha 1, extrato lipídico total de L. (V.) braziliensis. 
Linha 2, extrato lipídico total de L. (V.) braziliensis após a 

hidrólise alcalina suave.  

GL, glicoesfingolipídeos neutros de eritrócitos humanos 

contendo CMH, monohexosil ceramida; CDH, dihexosil ceramida; 

CTH, trihexosil ceramida; globo, globotetraosilceramida.  

PL, padrão de fosfolipídeos (1 mg/mL) contendo  

PE (fosfatidiletanolamina), PC (fosfatidilcolina),  

PS (fosfatidilserina) e PI (fosfatidilinositol). 

A 
B 
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1.3 Análises dos derivados trimetilsililados e dos ácidos 

graxos dos componentes fosfolipídicos de promastigotas de L. 

(V.) braziliensis 

Os componentes fosfolipídicos purificados por HPTLC 

preparativa desenvolvida no solvente B foram analisados por 

GC/MS.  Um componente fosfolipídico (Fig. 6B) com migração 

inferior a do fosfatidilinositol (PI) e resistente à hidrólise 

alcalina suave apresentou myo-inositol e uma base esfingóide 

entre os derivados trimetilsililados (Tabela 1), 

característico do componente inositol fosforilceramida (IPC), 

principal esfingolipídeo presente em promastigotas de 

Leishmania. O componente fosfolipídico com menor migração 

demonstrou apenas a presença de inositol, sugerindo se tratar 

de um liso-fosfatidilinositol (liso-PI). Os demais componentes 

fosfolipídicos (fosfatidiletanolamina -PE-, fosfatidilcolina -

PC-, fosfatidilserina –PS- e fosfatidilinositol –PI-) foram 

denominados com base no perfil de migração do padrão comercial 

de fosfolipídeos. 

O principal ácido graxo detectado nos componentes 

fosfolipídicos foi o ácido oleico (C18:1), exceto para o IPC, 

no qual 69% corresponde ao ácido mirístico (C14:0) e 23% ao 

ácido palmítico (C16:0) (Fig. 5B). 
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2. Solubilização de componentes lipídicos de promastigotas de 

L. (V.) braziliensis ao detergente Triton X-100 

 

2.1. Composição de GIPLs, fosfolipídeos e esteróis nas frações 

solúvel e insolúvel ao detergente Triton X-100  

Promastigotas de L. (V.) braziliensis foram homogeneizados 

com Triton X-100 1% a 4ºC e a 37ºC e a composição lipídica das 

frações solúveis e insolúveis foi determinada por HPTLC 

desenvolvida em diferentes solventes e quantificada por 

densitometria. Assim, após coloração da HPTLC com 

orcinol/H2SO4, verificou-se que aproximadamente 85% dos GIPLs 

permanecera, na fração insolúvel a 4ºC (Fig.7A e 8). Por outro 

lado 99% dos GIPLs foi solubilizado a 37ºC (Fig.7A, 37ºC, 

linha S). Todas as seis bandas, denominadas de B1 a B6, foram 

encontradas em ambas as frações, sendo que B3 e B5 

correspondem às frações mais reativas com o mAb SST-1 (Fig.7B) 

enquanto que B1, B5 e B6 são os principais componentes 

reconhecidos pelo mAb ST-3 (Fig.7C). Traços de GIPLs na fração 

insolúvel ao Triton X-100 a 37ºC foram visibilizadas apenas 

após imunocoloração com os mAbs SST-1 e ST-3 (Fig.7B e 7C, 

37ºC, linha I) . 

Após a densitometria da placa de HPTLC corada com o 

regente de Dittmer-Lester (Fig. 7D) foi verificado que 65% dos 

fosfolipídeos foram solubilizados com Triton X-100 a 4ºC (Fig. 

8). A análise comparativa entre as frações solúvel e insolúvel 

a 4ºC mostra uma diferença significativa na composição de 
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fosfolipídeos (Fig. 7D). Na fração insolúvel a 4ºC foram 

observados aproximadamente 35% dos fosfolipídeos (Fig. 8), 

incluindo PE, PI e IPC. A fração solúvel a 4ºC contem os 

fosfolipídeos PE, PC, PS, PI, IPC e o componente determinado 

como liso-PI. Todos os fosfolipídeos foram solubilizados após 

extração com Triton X-100 a 37ºC (Fig. 7D). 

A análise dos esteróis por HPTLC (Fig. 7E) e densitometria 

mostrou que cerca de 68% dos esteróis permanecem na fração 

insolúvel a 4ºC (Fig. 8). Diferindo dos dois componentes 

lipídicos anteriores, parte dos esteróis permaneceu insolúvel 

mesmo a 37ºC. 

O número de cópias dos componentes (glico)lipídicos foi 

calculado a partir do peso molecular aproximado e da 

concentração em mg/mL dos componentes fosfolipídicos e dos 

GIPLs obtidos após a partição da fração solúvel ao Triton X-

100 1% a 37ºC com 1-butanol. A concentração foi determinada 

por densitometria das placas de HPTLC após coloração com o 

reagente de Dittmer-Lester e orcinol para a visibilização dos 

componentes fosfolipídicos e GIPLs, respectivamente (Fig. 9). 

O componente majoritário é o PE, representado por cerca de 2 x 

108 cópias por parasita, sendo que deste total 8 x 107 

permanecem insolúvel ao Triton X-100 a 4ºC. O IPC e os GIPLs 

são representados por aproximadamente 5,3 x 107 e 3,9 x 107 , 

respectivamente, sendo que para o IPC 3,3 x 107 é insolúvel ao 

Triton X-100 a 4ºC enquanto que para os GIPLs a maioria das 

cópias permanece insolúvel ao detergente. 
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2.2. Solubilização dos antígenos glicolipídicos reconhecidos 

pelo mAb SST-1 em promastigotas incubados com Triton X-100 a 

4ºC 

Para confirmar que os GIPLs permanecem insolúveis após o 

tratamento dos parasitas com Triton X-100 1% a 4ºC, os 

promastigotas foram tratados com o detergente a 4ºC e a 37ºC, 

e em seguida, incubados com o mAb SST-1, que reconhece 

especificamente os glicolipídeos de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis, não apresentando reatividade cruzada com outros 

glicoconjugados, como demonstrado por Silveira e colaboradores 

(2005). Como mostrado na Figura 10A, parasitas controle 

apresentaram uma forte fluorescência com o mAb SST-1, que foi 

mantida mesmo após a extração com Triton X-100 1% a 4ºC (Fig. 

10C). Por outro lado, a fluorescência foi abolida após a 

extração com Triton X-100 1% a 37ºC, restando apenas pontos 

fluorescentes nas proximidades do cinetoplasto (Fig. 10E), 

confirmando que os antígenos reconhecidos pelo mAb SST-1 são 

insolúveis ao detergente a 4ºC, porém solúveis a 37ºC. 
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Figura 7. Extração de lipídeos temperatura-dependente de 
promastigotas L. (V.) braziliensis utilizando o detergente 
Triton X-100 1% 

Frações solúveis (S) e insolúveis (I) obtidas após a 

extração com Triton X-100 1% a 4ºC e a 37ºC foram analisadas 

por HPTLC. Painel A, HPTLC desenvolvida no solvente A e corada 
com orcinol/H2SO4 para a análise de GIPLs. Painéis B e C, 

imunocoloração das placas de HPTLC desenvolvida no solvente A 

utilizando os mAbs SST-1 e ST-3, respectivamente. Painel D, 

HPTLC desenvolvida no solvente B e os fosfolipídeos foram 

visibilizados por reagente de Dittmer-Lester. Painel E, HPTLC 

desenvolvida no solvente C e os esteróis foram visibilizados 

após coloração com o reagente de sulfato de cobre.  

T, extrato total de lipídeos de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis.  

PL, padrão de fosfolipídeos (1 mg/mL).  
C, padrão de colesterol (1 mg/mL).  
E, padrão de ergosterol (1 mg/mL). 
C/E, colesterol/ergosterol. 

-C/E 
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Figura 8. Quantificação de GIPLs, fosfolipídeos e esteróis nas 

frações solúvel e insolúvel resultantes da incubação de formas 

promastigotas de L. (V.) braziliensis com Triton X-100 1% a 

4ºC  

Os componentes lipídicos (GIPLs, fosfolipídeos e 

esteróis) presentes nas frações solúvel e insolúvel ao 

detergente Triton X-100 1% a 4ºC foram quantificados por 

densitometria das placas de HPTLC demonstradas na Figura 7. 
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Figura 9. Composição de fosfolipídeos, IPC e GIPLs presentes 

nas formas promastigotas de L. (V.) braziliensis 

Parasitas (1 x 109) foram extraídos com Triton X-100 1% a 

37ºC e os componentes lipídicos obtidos foram submetidos a 

separação por HPTLCs desenvolvidas nos solventes A e B para a 

visibilização dos GIPLs e componentes fosfolipídicos, 

respectivamente. As concentrações de fosfolipídeos, IPC e 

GIPLs foram determinadas por densitometria das placas de 

HPTLC, utilizando como padrão uma solução comercial de 

fosfolipídeos contendo 1 mg/mL de PE (fosfatidiletanolamina), 

PC (fosfatidilcolina), PS (fosfatidilserina) e PI 

(fosfatidilinositol); padrão de IPC (inositol 

fosforilceramida) purificados de S. cerevisiae; padrão de 

GIPL-1 purificado de L. (L.) major. Os resultados representam 

o número de cópias por 107/parasita. Colunas pretas, número de 

cópias de fosfolipídeos, IPC e GIPLs que permanecem insolúveis 

ao Triton X-100 1% a 4ºC. 
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Figura 10. Imunofluorescência indireta de promastigotas de L. 

(V.) braziliensis após a extração temperatura-dependente com 

Triton X-100 1%  

Os promastigotas foram analisados por imunofluorescência 

indireta utilizando o mAb SST-1, como descrito em Métodos. 

Painel A, parasitas fixados. Painel C, lamínulas contendo 

promastigotas fixados e extraídos com Triton X-100 1% a 4ºC. 

Painel E, lamínulas contendo promastigotas fixados e extraídos 

com Triton X-100 1% a 37ºC. Painéis B, D e F, contraste de 

fase. Coloração verde, reatividade com o mAb SST-1. Coloração 

azul, núcleo e cinetoplasto marcados com DAPI. As setas 

indicam pontos fluorescentes. Barra: 5 µm. 
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2.3. Análise dos ácidos graxos presentes nos componentes 

lipídicos totais e purificados das frações solúvel e insolúvel 

ao Triton X-100 a 4ºC 

Os componentes fosfolipídicos presentes nas frações 

solúvel e insolúvel em Triton X-100 1% a 4ºC foram purificados 

por HPTLC preparativa desenvolvida no solvente B, como 

descrito em Métodos. Para a análise por GC/MS os componentes 

purificados foram submetidos à metanólise e partição com 

hexano para a obtenção dos FAMEs.  

A partir da fração solúvel foram purificados PE, PC, PS, 

PI e IPC. A análise por GC/MS mostrou que PS, componente 

exclusivo da fração solúvel, apresentou a maior porcentagem de 

ácidos graxos insaturados (76%) (Fig. 11). Por outro lado o 

IPC, o qual está presente em menor proporção na fração 

solúvel, foi o componente fosfolipídico que mostrou a maior 

proporção de ácidos graxos saturados. 

Os componentes fosfolipídicos purificados a partir da 

fração insolúvel a 4ºC foram PE, PC, PI e IPC. A análise dos 

ácidos graxos de PE e PI mostraram uma porcentagem equiparada 

entre ácidos graxos saturados e insaturados, enquanto que o 

IPC apresentou a maior proporção de ácidos graxos saturados 

(Fig. 11).  

Alternativamente foi realizada a análise dos FAMEs obtidos 

após a metanólise do extrato lipídico das frações solúvel e 

insolúvel ao Triton X-100 1% a 4ºC. Cinco tipos de ácidos 

graxos foram encontrados em ambas as frações, solúvel e 
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insolúvel (Fig. 12). Na fração solúvel o principal ácido graxo 

encontrado foi o ácido oleico (67%), seguido dos ácidos graxos 

saturados mirístico, palmítico e esteárico que juntos compõem 

os 31% de ácidos graxos saturados desta fração. Por outro 

lado, na fração insolúvel o principal ácido graxo encontrado 

também foi o ácido oleico (49%) seguido do ácido mirístico 

(30%), sendo que as porcentagens de ácidos graxos saturados 

desta fração somam 50%. 
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Figura 11. Composição de ácidos graxos saturados e insaturados 

dos fosfolipídeos e IPC purificados da fração solúvel e 

insolúvel ao Triton X-100 1% a 4ºC 

Os fosfolipídeos e o IPC de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis presentes nas frações solúvel (S) e insolúvel (I) 

ao Triton X-100 1% a 4ºC foram purificados por HPTLC 

preparativa. Os FAMEs das diferentes frações purificadas foram 

analisados por GC/MS, como descrito em Métodos. Os resultados 

demonstram a porcentagem de ácidos graxos saturados e 

insaturados, sendo que a somatória de 100% é resultante da 

soma dos FAMES presentes nas frações solúvel e insolúvel de 

cada componente purificado. 
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Figura 12. Composição de ácidos graxos presentes nos lipídeos 

totais das frações solúvel e insolúvel de formas promastigotas 

de L. (V.) braziliensis incubadas com o detergente Triton X-

100 a 4ºC 

Os Ácidos graxos metil-ésteres (FAMES) foram analisados 

por GC/MS, como descrito em Métodos. 
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3. Fracionamento das membranas de promastigotas incubadas com 

detergente não-iônico por ultracentrifugação em gradiente de 

sacarose  

 

3.1 Purificação e análise da composição lipídica das DRMs de 

promastigotas de L. (V.) braziliensis utilizando Triton X-100  

Para confirmar que a fração insolúvel ao detergente a 4ºC 

descrita anteriormente é correspondente às DRMs de Leishmania, 

membranas resistentes ao detergente em baixa temperatura e que 

apresentam baixa densidade foram purificadas por 

ultracentrifugação em gradiente de sacarose, como descrito em 

Métodos. A presença de GIPLs, componentes fosfolipídicos e 

esteróis foi analisada por HPTLC.  

Os GIPLs foram detectados principalmente nas frações 3 e 4 

(Fig. 13A), as quais correspondem às frações contendo 

membranas de baixa densidade. GIPLs também foram detectados em 

menores concentrações nas frações 5 e 6, as quais correspondem 

aos GIPLs solúveis em Triton X-100 a 4ºC. A análise por HPTLC 

dos componentes fosfolipídicos (Fig. 13B) mostrou diferenças 

quanto à composição de fosfolipídeos nas diferentes frações. 

As frações 3 e 4 contêm principalmente fosfolipídeos com 

migração cromatográfica correspondente ao PE, PI e IPC, 

enquanto que as frações 5 e 6 (que correspondem à fração de 

componentes solúveis ao Triton X-100) apresentam PE, PS, PI, 

IPC, liso-PI e traços de PC.  Os esteróis foram detectados 

predominantemente nas frações 3 e 4, enquanto que outros 
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componentes ainda não identificados, com migrações 

cromatográficas inferiores ao colesterol/ergosterol, estão 

distribuídos predominantemente nas frações 5 e 6 (Fig. 13C). 

As porcentagens dos diferentes componentes lipídicos 

presentes nas frações 3+4 e frações 5+6 foram calculadas após 

a densitometria das placas de HPTLC mostradas na Figura 13. 

Nas frações 3 e 4 (frações contendo as DRMs) foram detectados 

71% de IPC e 67% de GIPLs e de esteróis. PE e PI compõem os 

fosfolipídeos detectados nestas frações, sendo que também são 

detectados nas frações 5 e 6 (frações solúveis), distribuindo-

se de forma equivalente entre as frações de DRMs e as 

solúveis.  Por outro lado, as frações 5 e 6 apresentam 

pequenas proporções de GIPLs, esteróis e IPC, mas mostram-se 

enriquecidas em fosfolipídeos, apresentando 56% da PE, 53% do 

PI e totalidade de PC, PS e liso-PI (Fig. 15A). 
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Figura 13. Perfil de distribuição de GIPLs, fosfolipídeos e 
esteróis nas seis frações obtidas após ultracentrifugação do 
gradiente de sacarose contendo o lisado de promastigotas de L. 
(V.) braziliensis incubados com Triton X-100 1% 

Após a ultracentrifugação frações de 950 µL foram 

coletadas do topo (fração 1) ao fundo do tubo (fração 6) e o 
conteúdo lipídico analisado por HPTLC. Painel A, HPTLC 

desenvolvida no solvente A e corada com orcinol/H2SO4 para 

visibilização dos GIPLs. Painel B, distribuição de 

fosfolipídeos determinada por HPTLC desenvolvida no solvente B 

e corada com o reagente de Dittmer-Lester. Painel C, 

distribuição de esteróis determinada após HPTLC desenvolvida 

no solvente C e corada com o reagente de sulfato de cobre.  

GL, padrão de GIPL-1 purificado de L. (L.) major. 
PL, padrão de fosfolipídeos.  
E, padrão de ergosterol. 
T, extrato lipídico total de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis. 

C/E, colesterol/ergosterol. 

A

B

C -C/E 
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3.2 Purificação e análise da composição lipídica das DRMs de 

promastigotas de L. (V.) braziliensis utilizando BRIJ 98 

Outro detergente não-iônico foi testado para verificar o 

perfil de distribuição de componentes lipídicos e protéicos 

presentes nos microdomínios de membranas frente a detergentes 

menos seletivos, como é o caso do BRIJ 98. As seis frações 

obtidas após ultracentrifugação do gradiente de sacarose 

contendo membranas dos promastigotas incubadas com BRIJ 98 1% 

foram analisadas por HPTLC.  

Os GIPLs foram encontrados principalmente na fração 3 

(Fig. 14A) restando muito pouco nas frações 5 e 6 e grande 

parte dos componentes fosfolipídicos também permaneceram nesta 

fração (Fig. 14B), sendo observada uma grande concentração de 

PE, PC, PS, PI e IPC. O liso-PI foi o único componente 

fosfolipídico exclusivo das frações 5 e 6, enquanto que os 

esteróis foram detectados, quase exclusivamente, na fração 3 

(Fig. 14C).  

A densitometria das placas de HPTLC demonstrou que as 

porcentagens dos componentes lipídicos nas frações 3+4 e 

frações 5+6 diferem das observadas para o Triton X-100. Para 

os GIPLs foi observado que 84% são encontrados nas frações 3+4 

(Fig. 15B). Semelhante aos GIPLs, 85% dos esteróis foram 

observados nas frações 3+4, restando nas frações 5+6 os 

componentes ainda não identificados, com migração 

cromatográfica inferior ao colesterol ou ergosterol. 
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Figura 14. Perfil de distribuição de GIPLs, fosfolipídeos e 
esteróis nas  seis frações obtidas após ultracentrifugação do 
gradiente de sacarose contendo o lisado de promastigotas de L. 
(V.) braziliensis incubados com BRIJ 98 1% 

 Após a ultracentrifugação frações de 950 µL foram 

coletadas do topo (fração 1) para ao fundo do tubo (fração 6) 
e o conteúdo lipídico analisado por HPTLC. Painel A, HPTLC 

desenvolvida no solvente A e corada com orcinol/H2SO4 para 
GIPLs. Painel B, distribuição de fosfolipídeos determinada por 

HPTLC desenvolvida no solvente B e corada com o reagente de 

Dittmer-Lester. Painel C, distribuição de esteróis determinada 

após HPTLC desenvolvida no solvente C e corada com o reagente 

de sulfato de cobre.  

GL, padrão de GIPL-1 purificado de L. (L.) major.  
PL, padrão de fosfolipídeos.  
C, padrão de colesterol.  
E, padrão de ergosterol. 
C/E, colesterol/ergosterol. 

A

B 

C 
-C/E 

- IPC
- liso PI
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Figura 15. Quantificação de fosfolipídeos, esteróis e GIPLs 
nas frações 3+4 e 5+6 obtidas após ultracentrifugação em 
gradiente de sacarose 

 A concentração dos fosfolipídeos foi estimada como 

porcentagem de recuperação de cada fosfolipídeo determinada 

por densitometria após separação por HPTLC no solvente B e 

coloração por Dittmer-Lester. Os GIPLs foram estimados por 

densitometria dos glicolipídeos em cada fração do HPTLC 

desenvolvida no solvente A e coloração por orcinol/H2SO4. Os 

esteróis foram densitometrados após HPTLC no solvente C e 

coloração com reagente de sulfato de cobre. As frações 3+4 

correspondem à fração insolúvel ao detergente Triton X-100 

(Painel A) ou BRIJ 98 (Painel B) e as frações 5+6 correspondem 

à fração solúvel à ação dos detergentes (Triton X-100 e BRIJ 

98). C/E, colesterol/ergosterol. 

0

20

40

60

80

100

PE PC PS PI IPC liso PI C/E GIPLs

Po
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

Frações 3 + 4
Frações 5 + 6

B 

BRIJ 98 

A 

Triton X-100 

0

20

40

60

80

100

PE PC PS PI IPC liso PI C/E GIPLs

Po
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

Frações 3 + 4
Frações 5 + 6



                                                             RESULTADOS 88

 

4. Análise dos componentes protéicos nas DRMs de promastigotas 

de L. (V.) braziliensis utilizando os detergentes Triton X-100 

e BRIJ 98 

 

4.1. Distribuição das proteínas totais nas frações obtidas 

após ultracentrifugação em gradiente de sacarose 

O perfil protéico das frações obtidas após 

ultracentrifugação em gradiente de sacarose foi analisado por 

PAGE-SDS após a dosagem das proteínas totais nas seis frações 

do gradiente. A maioria das proteínas foi solubilizada, sendo 

detectada na fração 6 (Fig. 16). A análise por PAGE-SDS (Fig. 

17) mostra que as frações 3 e 4 apresentam um componente 

protéico de aproximadamente 46 kDa e outro com aproximadamente 

70 kDa, os quais estão presentes em ambos os gradientes 

(Triton X-100 e BRIJ 98). Por outro lado, somente o componente 

de 46 kDa foi ausente na fração 6 em ambos os gradientes. 

Aparentemente outro componente com aproximadamente 35 kDa foi 

observado nas DRMs obtidas do gradiente utilizando Triton X-

100, mas é ausente no gradiente utilizando BRIJ 98. 

 

 

4.2. Análise de componentes protéicos reativos com os mAbs 

SST-2 e SST-3 nas DRMs 

Os mAbs SST-2 e SST-3 foram produzidos por Silveira e 

colaboradores (2001) e utilizados nas análises por “Western 

blotting” das seis frações obtidas de gradientes de sacarose 
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de promastigotas incubados com Triton X-100 e BRIJ 98. O mAb 

SST-2 reconhece dois componentes (glico)protéicos de 24 e 28 

kDa, os quais estão presentes nas frações 3, 4 e 5 do 

gradiente obtido de promastigotas incubados com Triton X-100 e 

que são mais evidentes na fração 3 do gradiente de 

promastigotas incubados com BRIJ 98. O mAb SST-3, que é 

reativo com glicoproteínas flagelares (160, 170 e 180 kDa) de 

L. (V.) braziliensis, reconheceu componentes em todas as 

frações, no entanto observa-se uma distribuição preferencial 

nas frações correspondentes às DRMs (frações 3 e 4), em ambos 

os gradientes. 

 

4.3. Análise da presença de caveolina-1 nas DRMs 

Análises por “Western blotting” das frações obtidas do 

gradiente de sacarose de promastigotas incubados com Triton X-

100 ou BRIJ 98, utilizando um anticorpo policlonal anti-

caveolina-1, sugerem que a caveolina-1 não é expressa em 

promastigotas de L. (V.) braziliensis (dados não mostrados). 
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Figura 16. Distribuição das proteínas totais nas seis frações 

obtidas após ultracentrifugação em gradiente de sacarose 

contendo o lisado de membranas do parasita incubado com Triton 

X-100 ou BRIJ 98 

 As formas promastigotas rompidas com pérolas de vidro 

foram incubadas com os detergentes Triton X-100 1% ou BRIJ 98 

1% por 30 min e ultracentifugadas em gradiente de sacarose. A 

concentração de proteína foi determinada nas frações coletadas 

do topo (fração 1) ao fundo (fração 6) do tubo, utilizando  

kit Micro BCA (Pierce), como descrito em Métodos. 
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Figura 17. Eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE-SDS) 

das seis frações obtidas após ultracentrifugação do gradiente 

de sacarose de formas promastigotas de L. (V.) braziliensis 

incubados com Triton X-100 ou BRIJ 98 

As formas promastigotas rompidas com pérolas de vidro 

foram incubadas com os detergentes Triton X-100 1% ou BRIJ 98 

1% por 30 min e ultracentrifugadas em gradiente de sacarose, 

como descrito em Métodos. Seis frações foram coletados do topo 

(fração 1) ao fundo do tubo (fração 6), de ambos os 

gradientes. Para cada fração, cerca de 5 µg de proteína foram 

submetidas a PAGE-SDS 8% e coloração com Coomassie Blue. As 

letras indicam componentes protéicos, sendo A, componente de 

70 kDa; B, componente de 46 kDa; C, componente de 35 kDa. PM, 

padrão de peso molecular (Pierce). 
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Figura 18. “Western blotting” das seis frações obtidas após 

ultracentrifugação em gradiente de sacarose contendo o lisado 

de membranas previamente incubado com Triton X-100 e BRIJ 98 

Cerca de 3 µg de proteína de cada uma das seis frações 

coletadas a partir do topo (fração 1) ao fundo do tubo (fração 

6) foram submetidas a PAGE-SDS 8% e transferidas para a 

nitrocelulose, a qual foi incubada com uma mistura de 

sobrenadantes de cultura dos mAbs SST-2 e SST-3. Os 

componentes reativos foram visibilizados utilizando 4CN, como 

descrito em Métodos. PM, padrão de peso molecular (Pierce). 
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5. Cultivo de promastigotas de L. (V.) braziliensis na 

presença de cetoconazol  

 

5.1 Efeito do cetoconazol no crescimento de promastigotas e na 

distribuição dos GIPLs e das glicoproteínas flagelares para a 

membrana do parasita 

A avaliação do crescimento dos promastigotas em meio de 

cultura contendo cetoconazol demonstrou que o antibiótico, nas 

concentrações de 0,2 µg/mL e 0,05 µg/mL, promove uma redução 

de aproximadamente 50% na taxa de crescimento dos 

promastigotas (Fig. 19). De acordo com Tull e colaboradores 

(2004) o cultivo de promastigotas de L. (L.) major na presença 

do cetoconazol em doses subletais promove alterações na 

morfologia do parasita, tais como o encurtamento do flagelo e 

um formato arredondado no corpo do promastigota. Para L. (V.) 

braziliensis também foram verificadas estas alterações na 

morfologia dos promastigotas após a incubação com cetoconazol 

(0,05 µg/mL) (Fig. 20F e 20H). 

A fim de verificar se o ergosterol seria importante para o 

transporte dos GIPLs para a superfície do parasita e das 

glicoproteínas (160, 170 e 180 kDa) para a superfície 

flagelar, os promastigotas cultivados por 3 dias na presença 

de  cetoconazol foram analisados por imunofluorescência 

indireta utilizando os mAbs SST-1 (para os GIPLs) e SST-3 

(para as glicoproteínas flagelares) (Fig. 20). Não foram 



                                                             RESULTADOS 94

 

observadas alterações quanto à distribuição dos GIPLs na 

superfície e das glicoproteínas flagelares para o flagelo, 

apesar de a morfologia do parasita estar totalmente 

modificada. 

 

5.2. Efeito do cetoconazol na solubilização dos componentes 

lipídicos pelo detergente Triton X-100  

Promastigotas de L. (V.) braziliensis cultivados por 3 

dias em meio contendo cetoconazol foram submetidos à extração 

com Triton X-100 1% a 4ºC para a obtenção das frações solúveis 

e insolúveis e para a purificação de DRMs pela 

ultracentrifugação em gradiente de sacarose. A composição 

lipídica das diferentes frações foi determinada após HPTLC e 

quantificação por densitometria.  

A análise das frações solúveis e insolúveis ao Triton X-

100 a 4ºC em parasitas cultivados com cetoconazol demonstrou 

que 34% dos GIPLs (Fig. 21A e 21C) foram solubilizados em 

Triton X-100 enquanto que apenas 18% deste componente foi 

solubilizado nos parasitas controles. Foi detectada uma 

pequena diferença na solubilização de esteróis presentes nas 

frações solúveis ao detergente dos parasitas controle e 

tratados, sendo que 69% dos esteróis ainda permanceram 

insolúveis nos parasitas tratados. 
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Figura 19. Curva de crescimento de formas promastigotas de L. 

(V.) braziliensis cultivadas na presença de cetoconazol 

 Os parasitas foram cultivados em meio de cultura LIT 

contendo 10% de soro fetal bovino e cetoconazol nas 

concentrações de 0,2 µg/mL e 0,05 µg/mL e o crescimento 

acompanhado por 5 dias (até a fase estacionária). 
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Figura 20. Imunofluorescência indireta de promastigotas de L. 

(V.) braziliensis cultivados na presença ou na ausência de 

cetoconazol 

Formas promastigotas de L. (V.) braziliensis foram 

cultivadas por 3 dias em meio de cultura contendo ou não o 

antibiótico em dose subletal (0,2 µg/mL). Os parasitas fixados 

foram analisados por imunofluorescência indireta com o mAb 

SST-1 (painel A e E) ou com mAb SST-3 (painel C e G). Painel 

de B, D, F e G: contraste de fase. Coloração verde, marcação 

com os mAbs; coloração azul, marcação do núcleo e cinetoplasto 

pelo DAPI. Barra: 10 µm. 
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Figura 21. Composição de GIPLs e esteróis  nas frações solúvel 
e insolúvel em Triton X-100 1% a 4ºC de promastigotas L. (V.) 
braziliensis cultivados na presença de cetoconazol 

O conteúdo lipídico das frações solúveis (S) e frações 
insolúveis (I), obtidas após extração com Triton X-100 a 1% a 
4ºC de promastigotas de L. (V.) braziliensis cultivados na 
presença ou na ausência de cetoconazol (0,2 µg/mL) por 3 dias, 
foi analisado por HPTLC e quantificado por densitometria. 
Painel A, HPTLC desenvolvida no solvente A e corada com 
orcinol/H2SO4 para análise dos GIPLs. Painel B, HPTLC 
desenvolvida no solvente C e os esteróis foram visibilizados 
por reagente de sulfato de cobre. Painel C e D, quantificação 
por densitometria dos GIPLs e esteróis, respectivamente, 
presentes nas frações solúveis e insolúveis antes e após o 
tratamento com cetoconazol. 
GL, glicoesfingolipídeos neutros de eritrócitos humanos 
contendo CDH, dihexosil ceramida; CTH, trihexosil ceramida; 
globo, globotetraosilceramida.  
C, padrão de colesterol (1 mg/mL). 
E, padrão de ergosterol (1 mg/mL).  
C/E, colesterol/ergosterol. 
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5.3 Efeito do cetoconazol na distribuição dos componentes 

lipídicos nas DRMs dos promastigotas 

Para confirmar os resultados encontrados para as frações 

solúvel e insolúvel de promastigotas cultivados na presença ou 

ausência de cetoconazol, as DRMs foram isoladas por 

ultracentrifugação em gradiente de sacarose e as seis frações 

analisadas por HPTLC, como mostrado na Figura 22. 

Para os fosfolipídeos não foi verificado nenhuma alteração 

em seu perfil de distribuição nos promastigotas tratados, 

mantendo o padrão de exclusão de alguns fosfolipídeos (PS e 

liso-PI) das frações contendo DRMs (fr. 3 e 4), como observado 

nas frações do gradiente de parasitas controles. Nas frações 

das DRMs de parasitas tratados com cetoconazol foi observada a 

presença de PE, PI e IPC, semelhante ao que foi observado para 

os parasitas controle (Fig. 22B) 

Para os GIPLs foi observado um deslocamento desde 

componente para a fração 5 do gradiente proveniente dos 

parasitas tratados, o que sugere uma maior solubilização 

frente ao detergente (Fig. 22A) 

No gradiente de parasitas controle os esteróis são 

observados a partir da fração 2, com enriquecimento do 

componente nas frações 3 e 4. Por outro lado, no gradiente 

obtido de parasitas tratados com cetoconazol, os esteróis são 

detectados somente a partir da fração 3, com enriquecimento 

deste componente nas frações 4 e 5, indicando também um 

deslocamento dos esteróis para as frações solúveis (Fig. 22C). 
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Figura 22. Perfil de distribuição de GIPLs, fosfolipídeos e 
esteróis presentes nas frações obtidas após ultracentrifugação 
em gradiente de sacarose contendo o lisado de promastigotas de 
L. (V.) braziliensis cultivados na presença ou ausência de 
cetoconazol e incubados com Triton X-100 

Após a ultracentrifugação, frações de 950 µL foram 

coletadas do topo (fração 1) para ao fundo do tubo (fração 6) 

e o conteúdo lipídico analisado por HPTLC. Painel A, HPTLC 

desenvolvida no solvente A e corada com orcinol/H2SO4 para 

GIPLs. Painel B, distribuição de fosfolipídeos determinado por 

HPTLC desenvolvida no solvente B e corada com o reagente de 

Dittmer-Lester. Painel C, distribuição de esteróis determinado 

após HPTLC desenvolvida no solvente C e corada com o reagente 

de sulfato de cobre.  

GL, glicoesfingolipídeos neutros de eritrócitos humanos 

contendo CDH, dihexosil ceramida; CTH, trihexosil ceramida; 

globo, globotetraosilceramida.  
PL, padrão de fosfolipídeos.  
C, padrão de colesterol. 
E, padrão de ergosterol. 
C/E, colesterol/ergosterol. 
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6. Tratamento dos promastigotas de L. (V.) braziliensis com 

MβCD 

 

6.1 Componentes lipídicos presentes nos promastigotas após o 

tratamento com MβCD 

Com o intuito de confirmar a extração seletiva de esteróis 

pelo agente quelante, os parasitas tratados com MβCD foram 

lavados e submetidos à extração com solvente orgânico para a 

obtenção do extrato lipídico, o qual foi analisado por HPTLC e 

quantificado por densitometria. Por HPTLC foi verificada uma 

depleção no conteúdo de esteróis nos parasitas tratados com 

MβCD (Fig. 23A). Por outro lado não foram observadas 

alterações no conteúdo de GIPLs e de fosfolipídeos entre os 

parasitas controle e tratado (Fig. 23B e 23C). Análises por 

densitometria revelam que parasitas tratados com 20 mM  e   40 

mM de MβCD apresentam 60% e 30% do conteúdo de esteróis, 

respectivamente, quando comparados com os parasitas controle 

(NT). 

Os sobrenadantes resultantes dos tratamentos com MβCD 

foram submetidos à partição com 1-butanol e analisados por 

HPTLC. Como esperado, o agente quelante, em ambas as 

concentrações, promoveu somente a remoção de esteróis (Fig. 

24A). Não foram detectados GIPLs nos sobrenadantes, mesmo após 

a imunocoloração das placas de HPTLC com os mAbs SST-1 e ST-3 

(Fig. 24C).  
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Figura 23. Efeito do tratamento de formas promastigotas de 

L.(V.) braziliensis com MβCD no conteúdo de esteróis, 

fosfolipídeos e GIPLs 

 Parasitas (1 x 108) foram tratados com 20 mM e 40 mM de 

MβCD por 1 hora em temperatura ambiente, lavados com PBS e 

submetidos à extração dos componentes lipídicos utilizando 

isopropanol:hexano:água (55:20:25) para as análises por HPTLC. 

Painel A, HPTLC desenvolvida no solvente C e corada com o 

reagente de sulfato de cobre para visibilização dos esteróis. 

Painel B, HPTLC desenvolvida no solvente A e corada com 

orcinol/H2SO4 para a visibilização dos GIPLs. Painel C, HPTLC 

desenvolvida no solvente B e corada com o reagente de Dittmer-

Lester para a visibilização dos fosfolipídeos.  

C, padrão de colesterol.  
GL, glicoesfingolipídeos neutros de eritrócitos humanos 

contendo CMH, monohexosil ceramida; CDH, dihexosil ceramida; 

CTH, trihexosil ceramida; globo, globotetraosilceramida. 

PL, padrão de fosfolipídeos. 
NT, promastigotas de L. (V.) braziliensis não tratados. 
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Figura 24. Análise por HPTLC dos componentes lipídicos 
presentes nos sobrenadantes de promastigotas de L. (V.) 
braziliensis tratados com MβCD 

Os sobrenadantes foram submetidos à partição com 1-
butanol, como descrito em Métodos, e os componentes lipídicos 
analisados por HPTLC. Painel A, HPTLC desenvolvida no solvente 
C e corada com o reagente de sulfato de cobre para a 
visibilização dos esteróis. Painel B, HPTLC desenvolvida no 
solvente B e corada com o regente de Dittmer-Lester para a 
visibilização dos fosfolipídeos. Painel C, HPTLC desenvolvida 
no solvente A e corada com orcinol (para visibilização dos 
GIPLs) ou imunocorada com os mAbs SST-1 e ST-3. 
C, padrão de colesterol. 
PL, padrão de fosfolipídeos. 
T, extrato lipídico total de promastigotas de L. (V.) 
braziliensis. 
Linha 1, sobrenadante resultante do tratamento de 
promastigotas com 20 mM de MβCD. 
Linha 2, sobrenadante resultante do tratamento de 
promastigotas com 40 mM de MβCD. 
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6.2 Efeito do tratamento com MβCD na distribuição dos 

componentes lipídicos e protéicos nas DRMs dos promastigotas 

 

6.2.1 Distribuição das proteínas totais nas DRMs 

Parasitas tratados com 40 mM do agente quelante de 

colesterol foram submetidos à purificação das DRMs. A análise 

do perfil de distribuição das proteínas (Fig. 25A) demonstra 

um deslocamento do conteúdo de proteína para as frações 

contendo componentes solúveis (fr. 5 e 6) quando comparado com 

o perfil dos parasitas controle. Nas frações 3 e 4 dos 

parasitas controle foram observados 21% das proteínas, sendo 

que somente 10% foram detectados nos parasitas tratados. Por 

outro lado, os parasitas tratados apresentaram 87% das 

proteínas nas frações 5 e 6 contra 76%  nos parasitas 

controle, indicando o deslocamento do conteúdo protéico para 

as frações solúveis, ou sua associação a membranas menos 

densas (resultantes da depleção do conteúdo de esteróis). 
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Figura 25. Perfil de distribuição do conteúdo protéico e de 
GIPLs presentes nas frações obtidas após ultracentrifugação em 
gradiente de sacarose do lisado de membranas de promastigotas 
de L. (V.) braziliensis antes e após o tratamento com MβCD 

 Parasitas controle e tratados com 40 mM de MβCD por 1 

hora foram rompidos com pérolas de vidro, incubados com Triton 

X-100 1% e submetidos à ultracentrifugação em gradiente de 

sacarose. A concentração de proteína foi determinada nas seis 

frações coletadas a partir do topo (fração 1) ao fundo (fração 

6) do tubo e expressa em percentual (Painel A), como descrito 

em Métodos. Alternativamente, as frações (5 µL) foram 

adsorvidas em placas de poliestireno e submetidas ao 

radioimunoensaio (RIA) utilizando o mAb SST-1 (Painel B) para 

avaliar o grau de recuperação dos GIPLs nas frações. 
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6.2.2. Distribuição dos GIPLs reativos com o mAb SST-1 

A maior diferença entre os parasitas tratados com MβCD e 

controle foi observada quanto ao perfil de distribuição dos 

GIPLs, os quais demonstraram um evidente deslocamento para as 

frações 5 e 6 nos parasitas tratados. Por RIA foi verificada 

que para os parasitas controle a reatividade com o mAb SST-1 é 

muito maior nas frações 3 e 4 e que 20% dos GIPLs reativos com 

mAb SST-1 foram recolhidos nas frações 5+6. Por outro lado, 

para os parasitas tratados com MβCD foi verificado que 70% dos 

GIPLs reativos com o mAb são recolhidos nas frações 5+6 

(frações solúveis) (Fig. 25B). 

 

7. Análise da viabilidade dos promastigotas de L. (V.) 

braziliensis cultivados na presença de cetoconazol ou tratados 

com MβCD  

Para verificar a viabilidade dos parasitas após o cultivo 

com cetoconazol e/ou tratamento com MβCD o crescimento dos 

parasitas foi acompanhado até a fase estacionária.  

Os parasitas controle ou cultivados na presença de 0,2 

µg/mL de cetoconazol por 3 dias ou adicionalmente tratados com 

40 mM de MβCD foram lavados e cultivados em meio de cultura 

contendo 10% de soro fetal bovino. Após a reposição do 

conteúdo de esteróis não foram observadas diferenças na taxa 

de crescimento entre promastigotas controle ou tratados, 

indicando que os parasitas continuavam viáveis após os 

tratamentos (Fig. 26B).  
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O mesmo foi verificado para os parasitas tratados com o 

agente seqüestrador de colesterol por 1 hora em temperatura 

ambiente, tanto na concentração de 20 mM quanto na de 40 mM, 

indicando a manutenção da viabilidade dos parasitas (Fig. 

26A). A viabilidade dos parasitas foi confirmada por análises 

comparativas do grau de movimentação flagelar entre os 

promastigotas controle e tratados com MβCD, entretanto, 

promastigotas cultivados na presença de cetoconazol não 

puderam ser avaliados dessa forma devido às alterações 

morfológicas observadas após os 3 dias de cultivo na presença 

do antibiótico. 

 

8. Papel das DRMs na infectividade de promastigotas  de L. 

(V.) braziliensis em cultura de macrófagos 

Para avaliar a importância dos microdomínios de membrana 

presentes nos promastigotas de L. (V.) braziliensis na 

interação com a célula hospedeira os índices de infectividade 

dos promastigotas foram analisados em parasitas tratados com 

cetoconazol (inibidor da biossíntese de ergosterol) e/ou MβCD 

(agente quelante de colesterol).  

 

8.1. Índice de infectividade em macrófagos de parasitas 

tratados com MβCD 

Parasitas tratados com MβCD nas concentrações de 20 mM e 

40 mM foram adicionados a culturas de macrófagos peritoneais 

residentes de camundongos BALB/c. A análise dos índices de 
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infectividade demonstraram que o tratamento dos parasitas com 

MβCD inibiu significantemente a infectividade dos 

promastigotas em cultura de macrófagos nas duas concentrações 

avaliadas (20 mM e 40 mM), em relação ao controle, conforme 

demonstrado na Figura 27A. Os percentuais das inibições de 

infectividade para os parasitas tratados com 20 mM e 40 mM de 

MβCD foram 50% e 53%, respectivamente (Tabela 3).  

 
 
8.2. Índice de infectividade em macrófago por parasitas 

cultivados na presença de cetoconazol 

Parasitas cultivados em meio de cultura contendo 0,2 µg/mL 

de cetoconazol por 3 dias ou adicionalmente tratados com 40 mM  

de MβCD foram adicionados em cultura de macrófagos peritoneais 

residentes. As análises dos índices de infectividade 

demonstraram que o cultivo dos promastigotas na presença de 

cetoconazol inibiu significantemente a infectividade em 

culturas de macrófagos, quando comparada à dos promastigotas 

controle. O mesmo foi observado para promastigotas tratados 

com cetoconazol e adicionalmente com MβCD (Fig. 27B). Os 

percentuais de inibição da infectividade foram de 92% para 

promastigotas cultivados com cetoconazol e 93% para 

promastigotas tratados com cetoconazol e MβCD (Tabela 3). 
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Figura 26. Curva de crescimento de formas promastigotas de L. 

(V.) braziliensis tratados com MβCD e cetoconazol após a 

reposição do conteúdo de esteróis 

 Os parasitas (1 x 107) submetidos ao tratamento com 20 mM 

e 40 mM de MβCD por 1 hora (Painel A) ou cultivados por 3 dias 

na presença de cetoconazol (0,2 µg/mL) e tratados 

adicionalmente com 40 mM de MβCD (Painel B) foram lavados com 

PBS e repostos em meio de cultura contendo soro fetal bovino. 

O crescimento dos promastigotas controle e tratado foram 

acompanhados durante 4 dias. 
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Figura 27. Índice de infectividade de macrófagos por formas 

promastigotas de L. (V.) braziliensis antes e após o 

tratamento com MβCD e cetoconazol 

Parasitas (5 x 106) tratados com 20 mM e 40 mM de MβCD por 

30 minutos (Painel A) ou cultivados por 3 dias na presença de 

cetoconazol (0,2 µg/mL) e adicionalmente tratados com 40 mM de 

MβCD (Painel B) foram incubados com lamínulas contendo 

monocamadas de macrófagos peritoneais murinos por 1 hora em 

temperatura ambiente. Os parasitas não aderidos foram 

removidos por lavagens com meio de cultura sem soro e os 

macrófagos infectados mantidos em estufa de CO2 por 24 horas, 

como descrito em Métodos. Os dados representam à média dos 

valores (±SD) obtidos de experimentos em triplicata. O índice 

de infectividade corresponde à porcentagem de macrófagos 

infectados multiplicada pela média do número de parasitas por 

macrófago infectado. Os parasitas controles foram submetidos 

ao mesmo procedimento dos parasitas tratados, entretanto, com 

incubações na ausência de MβCD ou cetoconazol. * P <0,005. 
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Tabela 3 
 

Inibição da infectividade dos promastigotas de L. (V.) 

braziliensis em macrófagos peritoneais de camundongos após o 

tratamento com cetoconazol e MβCD 

 

 

Tratamento 

Inibição da 

Infectividade (%) 

MβCD (20 mM) 50 

MβCD (40 mM) 53 

Cetoconazol (0,2 µg/mL) 92 

Cetoconazol (0,2 µg/mL) 

+ MβCD (40 mM) 
93 
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DISCUSSÃO 

 

A elucidação estrutural dos componentes de superfície de 

L. (V.) braziliensis é um tema de grande relevância, uma vez 

que glicoconjugados de superfície do parasita apresentam um 

importante papel no processo de interação com a célula 

hospedeira. Como descrito anteriormente, componentes de 

membrana como proteínas, glicoproteínas, glicolipídeos e 

lipofosfoglicano (LPG) estão envolvidos no processo de ligação 

do parasita com a célula hospedeira (Straus et al, 1993; 

Handman, 1999; Ritting & Bogdan, 2000; Guha-Niyogi et al, 

2001; Suzuki et al, 2002), além de participarem na modulação 

dos processos de sinalização, como o “burst” oxidativo e na 

síntese de NO.  

L. (V.) braziliensis, L. (V.) panamensis e L. (V.) 

guyanensis constituem um problema de saúde pública na América 

do Sul, sendo responsáveis por altas taxas de morbidade. Além 

disso, a L. (V.) braziliensis é o agente etiológico da 

leishmaniose mucocutânea no Brasil. Apesar de sua importância 

os trabalhos sobre caracterização estrutural dos principais 

glicoconjugados de superfície de Leishmania (V.) braziliensis 

são ainda incompletos. 

 A composição de carboidratos dos GIPLs foi descrita em 

espécies de Leishmania do Velho e do Novo Mundo, tais como L. 

(L.) major, L. (L.) mexicana, e L. (L.) donovani. Nessas 

espécies foram encontrados GIPLs com estruturas comuns aos 
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GIPLs do tipo 1, 2 e híbrido. Entretanto, GIPLs obtidos de 

formas promastigotas de L. (V.) panamensis  apresentam uma 

estrutura glicana peculiar quando comparada à dos GIPLs 

anteriormente descritos (Zawadzki et al, 1998). 

Alguns pesquisadores têm demonstrado que espécies de 

Leishmania do subgênero Viannia expressam quantidade reduzida 

de LPG (Muskus et al, 1997; Soares et al, 2005). Nestas 

espécies os glicolipídeos passam a ser o principal 

glicoconjugado presente na superfície do promastigota, 

sugerindo um importante papel para esses componentes em 

substituição ao LPG que está envolvido em diversos processos 

que vão desde a proteção do parasita até sua interação com a 

célula hospedeira.  

Zawadzki e colaboradores (1998) caracterizaram a estrutura 

dos glicolipídeos de promastigotas de L. (V.) panamensis que 

foram indentificados como GIPLs do tipo 2 ou híbrido e 

apresentam porções glicanas como Galα1-2Galβ- e Galα1-

2/3Galα1-2Galβ1 na posição 3 da manose do oligossacarídeo 

Manα1-3Manα1-4GlcN. Por outro lado, as estruturas dos 

glicolipídeos de promastigotas de L. (V.) braziliensis, até o 

presente momento, não foram elucidadas. 

A análise por HPTLC do extrato lipídico obtido de formas 

promastigotas de L. (V.) braziliensis mostrou que nenhuma das 

seis frações glicolipídicas foi resistente à hidrólise 

alcalina suave, sugerindo que estes componentes sejam 

glicoglicerolipídeos. Entretanto, entre os derivados 
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trimetilsililados, resultantes da derivatização das seis 

frações glicolipídicas purificadas deste parasita, foram 

detectados myo-inositol e glucosamina, confirmando a presença 

de GIPLs em promastigotas de L. (V.) braziliensis. Estes GIPLs 

apresentam estruturas glicanas que não foram descritas 

anteriormente em Leishmania, uma vez que as análises por GC-MS 

demonstraram a presença de derivados trimetilsililados 

correspondentes a resíduos de galactose, manose e glucose.  

As análises dos PMAAs possibilitou a detecção de 2,4-di-O-

metil-glucitol tetracetato, indicando que a porção glicana de 

GIPLs de L. (V.) braziliensis contém um ponto de ramificação, 

o que está de acordo com a estrutura oligossarídica 

ramificada, presente no “core” glicano de GIPLs do tipo 

híbrido, no qual a Manα1-4 está substituída tanto em 3 quanto 

em 6 por resíduos de α-Manose. Para L. (V.) braziliensis é 

possível que resíduos de glucose ou galactose que foram 

observados entre os derivados trimetilsililados, sejam 

adicionados à manose do ponto de ramificação da porção 

glicana. A presença de 2,3,4,6-tetra-O-metil-galactitol 1,5 

diacetato confirmou a presença de resíduos de galactose 

terminal.  

A reatividade de algumas frações glicolipídicas com o mAb 

ST-3, que reconhece o epitopo Galβ1-3Galα, sugere a presença 

desta seqüência na estrutura oligossacarídica de B1, B2, B4, 

B5 e B6, sendo que a reatividade do mAb ST-3 é maior com o 

componente B1. O mAb ST-3 não foi reativo com B3 que, por 
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outro lado, foi reconhecido pelo mAb SST-1, cujo epitopo ainda 

não foi elucidado. 

Ávila e Rojas (1990) demonstraram que soros de pacientes 

com leishmaniose cutânea apresentam anticorpos reativos com o 

epitopo Galα1-3Gal e reconhecem L. (V.) panamensis e L. (L.) 

major. Entretanto, cabe salientar que os GIPLs de L. (V.) 

braziliensis não são reconhecidos por soros de pacientes com 

leishmaniose cutânea (Silveira et al, 2005), indicando que os 

GIPLs de L. (V.) braziliensis diferem dos encontrados em L. 

(V.) panamensis ou L. (L.) major que apresentam epitopos 

Galα1-3Gal reconhecidos por anticorpos anti-Galα1-3 (Ávila et 

al, 1989). 

A análise por GC-MS dos FAMES obtidos após a metanólise 

das frações de GIPLs purificadas (B1 a B6) demonstrou que 

todas as frações são compostas, predominantemente, por ácidos 

graxos saturados, principalmente cadeias acil de C18:0 e 

C16:0. Com base na presença de 1-O-monoalquilglicerol de C18:0 

entre os derivados trimetilsililados de todas as frações 

glicolipídicas analisadas, presumiu-se que estes GIPLs 

apresentam cadeias alquil de C18:0. GIPLs contendo 

alquilacilglicerol foram identificados após de-acilação, 

resultante da hidrólise alcalina suave, onde os liso-GIPLs 

resultantes permanecem na origem da placa de HPTLC 

desenvolvida no solvente clorofórmio:metanol:CaCl2 0,02% 

(60:40:9, v/v/v). A utilização de solventes mais polares 

possibilitou a visibilização de bandas púrpuras após a 
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coloração com orcinol cujas migrações cromatográficas foram 

inferiores dàquelas observadas para GIPLs não hidrolisados 

(dados não mostrados). De modo geral, o componente lipídico de 

GIPLs do tipo 1 ou híbrido apresenta cadeias alquil-acil-PI 

contendo cadeias alquil mais curtas (C18:0), enquanto que 

GIPLs do tipo 2 são mais heterogêneos, apresentando cadeias 

alquil mais longas (C24:0 e C26:0) (Guha-Niyogi et al, 2001). 

Estes dados constituem mais um achado que sugere que GIPLs de 

L. (V.) braziliensis poderiam ser classificados como híbridos, 

apresentando, entretanto, novas estruturas glicanas.  

Cerca de 4 x 107 moléculas de GIPLs são expressas por 

parasita em formas promastigotas de L. (V.) braziliensis. 

Concentrações similares de IPC são expressas também nestas 

formas (5 x 107/parasita). Cabe salientar que a presença de IPC 

foi confirmada por GC-MS, sendo detectados myo-inositol e 

esfingosina entre os derivados trimetilsililados do componente 

que foi resistente à hidrólise alcalina suave e que pôde ser 

visibilizado após a coloração da placa de HPTLC com o reagente 

de Dittmer-Lester. 

Promastigotas de L. (V.) braziliensis expressam, além do 

IPC, glicerofosfolipídeos sendo a PE o fosfolipídeo encontrado 

em maior abundância, seguido de PS, PI, PC e liso-PI.  

Além da elucidação estrutural de componentes de superfície 

de promastigotas de L. (V.) braziliensis é de grande interesse 

caracterizar a forma de organização lateral destas moléculas 

na membrana do parasita, tendo em vista que os conhecimentos 
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atuais a respeito das membranas biológicas demonstram que os 

diferentes componentes da membrana plasmática encontram-se 

associados em microdomínios e que esses estão envolvidos em 

diversas funções biológicas. Desse modo, a segunda etapa deste 

trabalho consistiu em caracterizar e analisar o papel dos 

microdomínios presentes na membrana plasmática de formas 

promastigotas de L. (V.) braziliensis na interação com a 

célula hospedeira.  

As análises das membranas de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis resistentes a detergente não-iônico demonstraram 

que, da mesma forma que para as células de mamíferos, essas 

regiões da membrana são ricas em esfingolipídeos e esteróis, 

pois as análises por HPTLC mostraram que as DRMs de 

promastigotas de L. (V.) braziliensis apresentam-se 

enriquecidas de IPC e esteróis. Análises por HPTLC 

demonstraram que além do IPC e dos esteróis, os GIPLs também 

estão associados a estas regiões da membrana. Essa associação 

foi estabelecida uma vez que os GIPLs permaneceram insolúveis 

em Triton X-100 a 4ºC e também foram detectados nas frações 3 

e 4, obtidas após ultracentrifugação do lisado de membranas do 

promastigota, que correspondem às frações contendo as 

membranas de baixa densidade. Os esteróis constituem um 

importante componente para a estabilização destes 

microdomínios na membrana, além de conferirem a estas regiões 

da membrana a característica de baixa densidade. Em 

promastigotas de Leishmania os esteróis possivelmente 
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constituem uma mistura contendo ergosterol (sintetizado pelo 

parasita) e colesterol (captado do meio de cultura). Em L. 

(L.) major também foi demonstrado que IPC e esteróis 

permanecem insolúveis em Triton X-100 1% a 4ºC. Entretanto, 

para esta espécie foi verificado que somente parte dos GIPLs 

(cerca de 30%) estariam presentes nessas associações (Denny et 

al, 2001), diferindo dos nossos resultados onde 85% dos GIPLs 

permanecem insolúveis nesse detergente. Em L. (L.) mexicana os 

GIPLs de promastigotas também são encontrados em associações 

com os microdomínios de membrana, como demonstrado por Ralton 

e colaboradores (2002). Cerca de 65% dos componentes 

fosfolipidícos de promastigotas de L. (V.) braziliensis foram 

solubilizados em Triton X-100 1% a 4ºC, sendo que 

fosfolipídeos, tais como o PS e o liso-PI, não foram 

detectados na fração insolúvel em Triton X-100 1% a 4ºC. 

A presença de “rafts” em células de mamíferos pode ser 

explicada pela formação de uma fase ordenada, resistente a 

detergente, composta por esteróis e esfingolipídeos contendo 

ácidos graxos saturados, cercada por uma fase fluida 

desordenada apresentando altas concentrações de fosfolipídeos 

com ácidos graxos insaturados que seriam solúveis em 

detergente não-iônico a 4ºC (Zajchowski & Robbins, 2002). 

Nossos resultados mostraram uma alta concentração de ácidos 

graxos saturados nos componentes purificados das membranas 

resistentes ao Triton X-100, tais como o IPC e os GIPLs. Como 

já descrito anteriormente, as análises por GC-MS mostraram que 
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os GIPLs de L. (V.) braziliensis apresentam cadeias alquil 

saturada (C18:0), 75% de cadeias acil saturadas (C16:0 e 

C18:0) e 25% de cadeias acil insaturadas, explicando a grande 

presença deste componente em microdomínios de membrana 

resistentes ao detergente não-iônico a 4ºC. Para o IPC, outro 

componente presente preferencialmente nas DRMs, 85% dos ácidos 

graxos são saturados, sendo o ácido mirístico (C14:0) o mais 

abundante. A análise dos FAMEs dos fosfolipídeos presentes nas 

DRMs demonstraram que PE e PI são constituídos de quantidades 

equivalentes de ácidos graxos saturados e insaturados. A 

presença de PE e PI nas DRMs, mesmo contendo uma grande 

proporção de ácidos graxos insaturados, pode ser decorrente da 

distribuição destes fosfolipídeos, predominantemente, no 

folheto interno da bicamada lipídica, permanecendo também nos 

folhetos internos das membranas de L. (V.) braziliensis 

resistentes ao detergente não-iônico a 4ºC. Nos fosfolipídeos 

que estão presentes somente na fração solúvel ao Triton X-100 

a 4ºC, tais como o liso-PI e PS, foram detectados, 

principalmente, ácidos graxos insaturados, sendo o ácido 

oleico (C18:1) o mais abundante. Os resultados observados por 

outros pesquisadores, quanto à presença preferencial de 

componentes lipídicos apresentando ácidos graxos saturados nas 

DRMs, foram também confirmados nas DRMs de L. (V.) 

braziliensis. Recentemente Tanaka (2006) também demonstrou que 

ácidos graxos saturados são encontrados em maior abundância 
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nos componentes lipídicos de promastigotas de L. (L.) 

amazonensis insolúveis ao Triton X-100 a 4ºC.  

As análises de componentes protéicos associados aos 

microdomínios de membrana demonstraram a predominância de uma 

proteína de aproximadamente 46 kDa que pode corresponder à 

gp46 (Kahl & McMahon-Pratt, 1987), uma proteína ancorada via 

GPI envolvida na proteção de camundongos previamente 

imunizados com a glicoproteína purificada de promastigotas de 

L. (L.) amazonensis.  

Com o intuito de verificar a presença de “rafts” 

apresentando conteúdo lipídico e protéico diferenciado do 

presente nas DRMs purificadas com Triton X-100, as membranas 

resistentes a outro detergente, o BRIJ 98, foram isoladas. 

Segundo Pike (2004) o BRIJ 98 é um detergente não-iônico menos 

seletivo que o Triton X-100, resultando na purificação de DRMs 

contendo maiores quantidades de glicerolipídeos (Pike, 2004). 

De fato, nossas análises demonstraram a presença de 

fosfolipídeos em maior abundância nas frações 3 e 4, sendo 

encontrados PE, PC, PS e PI, embora altas concentrações de 

GIPLs, IPC e esteróis também foram detectadas nestas frações. 

O liso-PI, mesmo nas membranas incubadas com BRIJ 98, 

permaneceu excluído das frações contendo DRMs. 

A partir das análises das DRMs de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis pode-se sugerir que os microdomínios de membrana 

do parasita são enriquecidos em GIPLs, IPC, esteróis, e 

proteínas ancoradas via GPI (por exemplo a gp46), além de 
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fosfolipídeos como PE e PI. Além disso, nestas regiões da 

membrana são encontrados componentes lipídicos com um maior 

conteúdo de ácidos graxos saturados quando comparado ao das 

demais regiões da membrana do promastigota (Fig. 28). 

Para uma avaliação od possível papel biológico dos 

microdomínios de membrana, a utilização de agentes quelantes 

de esteróis ou inibidores da biossíntese de esteróis ou de 

esfingolipídeos constitui uma importante ferramenta por 

promoverem a dessestabilização das associações dos componentes 

presentes nos microdomínios. Desse modo, neste trabalho foi 

utilizado o cetoconazol, um inibidor da enzima 14-α-demetilase 

que participa da biossíntese de ergosterol, e a metil-β-

ciclodextrina (MβCD), um agente quelante de 

colesterol/ergosterol das membranas. 

Inibidores da biossíntese de esteróis, tais como o 

cetoconazol e fluconazol, são utilizados como drogas anti-

Leishmania (Arana et al, 2001; Alrajhi et al, 2002; Davies, 

2003). O modo de ação dessas drogas na Leishmania, com relação 

aos efeitos celulares que são afetados no parasita por 

conseqüência da inibição da biossíntese de ergosterol, ainda 

não foi totalmente esclarecido. Alguns pesquisadores 

demonstraram que a utilização dessas drogas promove alterações 

morfológicas principalmente em nível de estrutura flagelar em 

L. (L.) major (Tull et al, 2004) e L. (L.) amazonensis 

(Rodrigues et al, 2002). 
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Figura 28. Modelo proposto para a organização dos componentes 

de superfície de formas promastigotas de L. (V.) braziliensis 

na bicamada lipídica. 

GIPLs, esteróis, IPC e proteínas ancoradas via GPI estão 

dispostos na membrana do promastigota em microdomínios, de 

forma que no folheto interno são encontrados preferencialmente 

PE, PI e IPC, enquanto que no folheto externo são observados 

GIPLs, proteínas ancoradas via GPI e traços de PC. Os esteróis 

estão presentes em ambos os folhetos da bicamada lipídica. PS 

e liso-PI são componentes ausentes nos microdomínios de 

membrana. 
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Os resultados apresentados nesta tese demonstraram que os 

promastigotas de L. (V.) braziliensis cultivados na presença 

de cetoconazol por 3 dias também apresentam alterações 

morfológicas em aproximadamente 95% dos parasitas. Por outro 

lado, o crescimento dos promastigotas foi reduzido em cerca de 

50%, comparado ao dos parasitas controles. A alteração 

morfológica mais evidente foi a modificação da estrutura 

flagelar, aproximadamente no ponto onde o flagelo emerge do 

bolso flagelar. Apesar disso, a distribuição das 

glicoproteínas flagelares (reconhecidas pelo mAb SST-3) não 

foi alterada, sugerindo que a redução no conteúdo de 

ergosterol não seja imprescindível para o transporte das 

glicoproteínas para a membrana flagelar. 

Vários pesquisadores têm sugerido o envolvimento dos 

microdomínios de membrana no transporte de componentes como os 

GIPLs e gp63, via bolso flagelar, para a superfície do 

parasita. Este transporte estaria principalmente relacionado à 

distribuição de proteínas ancoradas via GPI, ou proteínas 

direcionadas para regiões especializadas da membrana como é o 

caso de proteínas exclusivas do flagelo. A utilização de 

inibidores de biossíntese de componentes encontrados nos 

microdomínios de membrana poderia resultar na alteração destas 

associações, prejudicando o transporte de componentes para a 

superfície de parasita. Mutantes de L. (L.) major que não 

expressam a enzima serina palmitoiltransferase, envolvida na 

biossíntese de esfingolipídeos não produzem IPC e apresentam 
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um grande acúmulo de vesículas, sugerindo a importância do IPC 

no transporte vesicular (Zhang et al, 2003). Por outro lado, 

formas promastigotas de L. (L.) mexicana cultivadas na 

presença da miriocina, um inibidor da biossíntese de 

esfingolipídeos, não apresentaram alterações quanto às 

distribuições de GIPLs ou da gp63 na superfície do parasita, 

bem como sua associação aos microdomínios de membrana (Ralton 

et al, 2002). A análise de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis cultivados na presença de cetoconazol demonstrou 

que também para este parasita, a depleção de componentes 

enriquecidos nos “rafts”, como a redução no conteúdo de 

esteróis promovida pelo cetoconazol, não perturbou o 

transporte de GIPLs para a superfície do parasita. Houve, 

porém, uma leve desestruturação nos microdomínios de membrana 

do promastigota cultivados em presença de cetoconazol. 

A análise da distribuição dos GIPLs nas DRMs de parasitas 

cultivados na presença de cetoconazol demonstrou um 

deslocamento deste componente para a fração 5. Isso pode 

decorrer da presença de membranas resistentes ao detergente 

com maior densidade devida à depleção de esteróis. A redução 

no conteúdo de esteróis também pode ter promovido alterações 

nas associações entre os componentes dos microdomínios de 

membrana, de modo que os GIPLs tornaram-se mais solúveis em 

Triton X-100 1% a 4ºC, como pôde ser observado pelas análises 

por HPTLC. 
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Os ensaios de infectividade dos parasitas em macrófagos 

demonstraram que promastigotas de L. (V.) braziliensis 

cultivados na presença de cetoconazol por 3 dias apresentaram 

uma redução  de 92% na infectividade em macrófago.  

 Os promastigotas de L. (V.) braziliensis tratados com 

40mM do agente quelante de colesterol/ergosterol (MβCD) 

apresentaram uma depleção no conteúdo de esteróis da membrana 

de até 70%. Além disso, o tratamento promoveu uma alteração na 

distribuição dos GIPLs nas frações obtidas após 

ultracentrifugação do gradiente de sacarose. Estes 

glicolipídeos foram detectados em maior abundância nas frações 

5 e 6, sugerindo desestruturação dos microdomínios de membrana 

após o tratamento. Os ensaios de infectividade demonstraram 

que os parasitas tratados com 20 mM e 40 mM de MβCD apresentam 

uma redução de 50% e 53% na infectividade em macrófagos, 

respectivamente. Esses resultados fortemente indicam a 

necessidade dos microdomínios íntegros na membrana do parasita 

para que ocorra a interação do promastigota com a célula 

hospedeira. 

 O alto grau de inibição da infectividade em macrófagos de 

parasitas cultivados na presença de cetoconazol pode ser 

decorrente das alterações morfológicas observadas nos 

promastigotas, principalmente no flagelo, uma vez que vários 

pesquisadores demonstraram o envolvimento do flagelo de L. 

(V.) braziliensis no processo de interação com o macrófago 

(Merino et al, 1977; Chang, 1978; Zenian et al, 1979; Pearson 
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et al, 1981; Aikawa et al, 1982; Schwartzman & Pearson, 1985; 

Silveira et al, 2001). 

Os resultados apresentados nesta tese indicam o importante 

papel biológico dos microdomínios de membrana do parasita no 

processo de interação Leishmania-macrófago que poderiam estar 

envolvidos tanto no processo de adesão como de internalização 

no macrófago. Estes resultados abrem novas perspectivas de 

estudo, principalmente relacionadas com o envolvimento dos 

microdomínios de membrana do parasita nos processos de 

sobrevivência intracelular. Os microdomínios poderiam modular 

as vias de sinalização no macrófago inibindo, por exemplo, o 

início das atividades microbicidas na célula hospedeira e a 

conseqüente manutenção da infecção. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Foram demonstrados que os glicolipídeos de promastigotas de 

L. (V.) braziliensis são GIPLs, com estruturas glicanas ainda 

não descritas, contendo resíduos de manose, galactose e 

glucose. 

 

2. As análises dos PMAAs demonstraram a presença de uma 

estrutura oligossacarídica ramificada, sugerindo que 

promastigotas de L. (V.) braziliensis expressam GIPLs do tipo 

híbrido contendo pelo menos um resíduo terminal de galactose. 

A reatividade com o mAb ST-3 sugere a presença de glicoepitopo 

Galβ1-3Galα nos componentes B1, B2, B4, B5 e B6 . 

 

3. As análises da organização lateral dos componentes de 

superfície de promastigotas de L. (V.) braziliensis 

demonstraram a presença de microdomínios de membrana 

resistentes a detergentes não-iônicos a 4ºC, similares àqueles 

encontrados em células de mamíferos. 

 

4. A partir das análises lipídicas e protéicas foi demonstrado 

que os microdomínios dos promastigotas de L. (V.) braziliensis 

são enriquecidos em GIPLs, IPC, esteróis e possivelmente em 

glicoproteínas ancoradas via GPI. 
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5. O tratamento dos promastigotas com MβCD promoveu uma 

redução de cerca de 50% da infectividade em macrófago, 

corroborando o envolvimento dos microdomínios de membrana na 

interação com a célula hospedeira. 

 

6. Os promastigotas cultivados na presença de cetoconazol 

apresentaram uma redução de 92% da infectividade em macrófago, 

sugerindo a importância do flagelo na infecção por essa 

espécie de Leishmania. 

 

7. Embora não tenha sido observada alteração na distribuição 

de GIPLs e glicoproteínas na superfície de promastigotas 

cultivados na presença de cetoconazol, é provável que a 

inibição na biossíntese de ergosterol esteja interferindo no 

transporte de proteínas importantes para a formação do 

flagelo, como proteínas da haste paraflagelar. 
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ABSTRACT 

 

Glycoconjugates present in Leishmania surface are an 

important class of molecules involved in parasite-macrophage 

interaction. The structural elucidation of Leishmania 

(Viannia) braziliensis promastigote glycolipids is very 

relevant because in this specie the glycolipids represent the 

major promastigote surface glycoconjugate. 

Six glycolipid fractions, termed B1 to B6, were purified 

from L. (V.) braziliensis promastigotes by high performance 

liquid chromatography. All fractions were sensitive to mild 

alkaline hydrolysis and gas chromatography/mass spectrometry 

(GC/MS) analysis showed the presence of mannose, galactose, 

glucose, glucosamine and myo-inositol suggesting that 

glycolipids are glycoinositolphospholipids (GIPLs). The 

partially methylated alditol acetates analysis showed the 

presence of 2,4-di-O-methyl-mannitol tetracetate and 2,3,4,6-

tetra-O-methyl-galactitol diacetate suggesting a branched 

oligosaccharide structure containing terminal galactose 

residue.  These results indicate that L. (V.) braziliensis 

promastigotes express GIPLs which could be included in the 

hybrid GIPLs class, although present new glycan structures. 

The concept of lipid rafts, and membrane microdomains, 

which are non-ionic detergent-resistant at 4˚C, enriched by 

cholesterol and sphingolipid, have being developed in the last 

years and have being involved in many processes such as 
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adhesion, signal transduction, endocytosis and polarized 

traffic of proteins. Recently it was demonstrated the presence 

of these microdomains in T. brucei and L. (L.) major, 

suggesting a broad distribution throughout the Kinetoplastida. 

Membrane microdomains present in L. (V.) braziliensis 

promastigotes were analyzed using two protocols. The first was 

based on insolubility in non-ionic detergent at 4˚C and the 

second was based on the low density of these membranes. 

Detergent-resistant membranes (DRMs) were purified by 

ultracentrifugation on sucrose gradient. About 85% of GIPLs, 

85% of sterols, 65% of inositol phosphorylceramide and 35% of 

phospholipids were detected in detergent-insoluble fraction at 

4˚C. The presence of GIPLs, sterols and IPC were also verified 

on DRMs fractions obtained after ultracentrifugation. By GC-MS 

it was verified that GIPLs and IPC are composed mainly by 

saturated fatty acids. On the other hand, the detergent-

soluble fraction present 65% of phospholipids, which contain 

higher percentage of unsaturated fatty acids.  Analysis by 

SDS-PAGE demonstrated the presence of 46 kDa (glyco)protein 

that could correspond to the gp46 anchored in membrane by GPI, 

and related with protective immunity in mice immunized with 

this purified glycoprotein.  

Parasites depleted of sterols after treatment with 

ketoconazole and methyl-β-cyclodextrin (MβCD) were used in 

macrophage infectivity. Analysis of infectivity index showed 

that MβCD at 20 mM and 40 mM inhibited 53% and 50% of L. (V.) 
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braziliensis infectivity, respectively. Parasites treated with 

MβCD at 40 mM showed a 70% sterol depletion and their GIPLs 

were present mainly in the fractions containing detergent-

soluble components, indicating the this drug disrupted the 

membrane microdomains. Parasites treated with ketoconazole 

presented an inhibition of 92% of macrophage infectivity. The 

high inhibition of macrophage infectivity by parasites treated 

with ketoconazole could be related with low membrane 

microdomains disruption and with morphological changes 

observed in promastigotes mainly in their flagellar structure, 

suggesting the involvement of flagella in macrophage 

infectivity by L. (V.) braziliensis promastigotes. 

The results presented in these work demonstrate that the 

intact membrane microdomains are essential for L. (V.) 

braziliensis infectivity. 

 


