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I. RESUMO 

 

Avaliação da capacidade inibitória de segmentos conservados da leishmaniolisina 

sobre a interação entre Leishmania (Viannia) braziliensis e macrófagos humanos 

 

Introdução: A leishmaniose compreende um largo espectro de doenças ocasionadas por 

protozoários do gênero Leishmania, tendo como hospedeiro os animais domesticados, 

principalmente cães em peridomicílio, e transmitido ao ser humano por meio da picada 

dos flebotomíneos (tendo como gênero Lutzomyia o principal responsável pela 

transmissão da doença nas Américas). As apresentações clínicas da doença variam 

conforme o parasito e o estado imunopatológico do infectado, desde as formas visceral, 

mucocutânea ou cutânea. No Brasil, a maior parte dos casos relatados de leishmaniose se 

dá pela espécie Leishmania (Viannia) braziliensis, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste, configurando um problema de saúde pública. Nesse sentido, foram realizados 

experimentos laboratoriais envolvendo a leishmaniolisina, ou GP63, glicoproteína mais 

abundante na superfície do protozoário, importante fator de virulência para a infecção e 

capaz de estimular a produção de citocinas por meio da resposta imune Th1. Estudos 

prévios mostram que essa glicoproteína apresenta segmentos conservados entre os 

parasitos, sendo eles os principais alvos do estudo. Objetivo: Avaliar a contribuição de 

segmentos conservados da glicoproteína GP63 ou a interação do parasito com a célula 

hospedeira. Metodologia: Foram realizadas avaliações laboratoriais acerca dos ensaios de 

inibição da infecção de macrófagos derivados de monócitos (MDM) por parasitas, no 

Serviço de Imunologia (SIM) do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard 

Santos (C – HUPES), da Universidade Federal da Baia (UFBA), em Salvador - Bahia. 

Doadores sadios que concordaram em participar do estudo, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram incluídos para obtenção dos MDM, e 

os isolados de Leishmania (Viannia) Braziliensis foram previamente obtidos por meio de 

aspirado da lesão de pele em pacientes com Leishmaniose Cutânea localizada em Corte 

de Pedra – Bahia. As MDM em cultura foram incubadas com exemplares da Leishmania 

(Viannia) braziliensis e peptídeos sintéticos da GP63 correspondentes aos segmentos 

conservados, e a determinação da porcentagem de infecção nos experimentos que 

envolveram parasitos, peptídeos e MDM foi realizada ao microscópio óptico. As análises 

estatísticas e comparação dos resultados foram realizadas através da ANOVA, 

considerando significativas as diferenças de p < 0,05. A interpretação da curva dose-

resposta foi realizada por meio das regressões linear e não linear, e foi utilizado pós-teste 

de Dunnett para múltiplas comparações entre cada peptídeo e suas concentrações. 

Resultados: Os ensaios de inibição nas concentrações de 0, 100, 200, 300 µM mostraram 

significância (p < 0,05) em todos peptídeos, exceto HEVAH e SRYD na concentração de 

100 µM em relação ao grupo controle. O efeito dose-resposta dos peptídeos SRYD e 

HEVAH foram r = -0,113 (SRYD) e r = -0,1634 (HEVAH), e houve alteração do estado 

de infecção com os demais peptídeos: k = -0,015 (PAVGNIPA), k = -0,007 

(KAREQYGC) e k = -0,010 (CONCATÂMERO). Discussão: A inibição da infecção 
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usando peptídeos sintéticos já vem sendo descrita na literatura, e é possível constatar a 

participação dos segmentos SRYD e HEVAH na inibição da infecção in vitro, podendo 

inferir o mesmo para os demais peptídeos. Conclusão: A utilização de segmentos 

conservados diminui a infecção do parasito na célula hospedeira, podendo ser possíveis 

alvos para o surgimento de imunoprofilaxia. 

 

Palavras chaves: 1. Leishmania braziliensis; 2. leishmanolisina; 3. macrófagos. 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a contribuição de segmentos conservados da glicoproteína GP63 

(leishmaniolisina) na inibição da interação do parasito com a célula hospedeira. 

 

II.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Analisar a capacidade inibitória dos segmentos conservados SRYD, PAVGNIPA, 

HEVAH, KAREQYGC e seu correspondente peptídeo de fusão (CONCATÂMERO) do 

domínio N-terminal da glicoproteína GP63 sobre a infecção da célula hospedeira pelos 

parasitos. 
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

III.1. GERAL 

Não há uma vacina efetiva contra a leishmaniose humana. Testes em humanos 

utilizando parasitos mortos e proteínas recombinantes para vacinação, tem resultado em 

uma imunidade protetora de curta duração (Gomes et al., 2009). Todas as drogas 

leishmanicidas são tóxicas e precisam de uso por períodos prolongados. Por outro lado, a 

cura clínica nem sempre coincide com a cura histopatológica (Sundar, S., Madhukar, R., 

2002). O tratamento padrão da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é feito com 

o antimonial pentavalente (Sbv) na dose de 1520 mg/Kg por dia, durante 20 a 30 dias, 

conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS). No entanto, uma elevada taxa de 

falha na resposta ao tratamento tem sido descrita, por vezes atingindo até 50% dos 

pacientes (Santos et al., 2004). Sendo assim, abordagens alternativas tanto para o 

tratamento quanto para o controle da leishmaniose são necessárias. 

Atualmente, as alternativas incluem outros medicamentos de uso parenteral, como 

a pentamidina e anfotericina B, cujo uso tornase limitado, seja pela toxicidade, seja pelo 

fato de, assim como corre com o Sbv, a via parenteral dificultar a adesão e a regularidade 

do tratamento na zona rural. Este quadro é ainda pior em áreas endêmicas como Corte de 

Pedra - Bahia, onde têm sido documentadas taxas crescentes de falha terapêutica ao Sbv. 

Atualmente, apenas 60% dos casos Leishmaniose Cutânea (LC) são curados com uma 

série de tratamento (Berman et al., 1997; Machado et al., 2010). Além do mais, esta região 

é dominada pela L. (V.) braziliensis, que também apresenta baixa sensibilidade à 

pentamidina (Machado et al., 2010). 

Várias tentativas no desenvolvimento de reagentes para a imunoprofilaxia das 

leishmanioses têm empregado imunógenos e estratégias diversas (Duthie et al.,2012). A 

leishmanolisina, ou glicoproteína de 63 kDa (GP63), é uma importante protease da 

superfície da Leishmania (Bianchini et al., 2006; Hsiao et al., 2008; Kaur et al., 2011). 

Descrita como importante fator de virulência celular, essa protease, primeiramente 

descoberta por volta de 1980 (Olivier et al., 2012), possui sequência genômica organizada 

em 33 genes, dispostos nos cromossomos 10, 28 e 31, e sua síntese é realizada no retículo 

endoplasmático, sendo encontradas diferentes proporções, intracelulares e secretadas, em 

menor número, e na superfície das promastigotas, em maior quantidade (Isnard et al., 

2012). Genes desta protease são expressos tanto nas formas promastigotas quanto 
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amastigotas da Leishmania, e seus produtos então envolvidos na adesão e internalização 

desses parasitas nos macrófagos do hospedeiro (Pandey et al., 2004; Tintaya et al., 2004; 

Sádlová et al., 2006; Mauricio et al., 2007; Cuervo et al., 2008). 

Sabe-se que regiões de aminoácidos da GP63, quando estruturalmente 

modificadas, podem resultar em redução da infecção do macrófago (Mcgwire, Chang, 

1996). Dentre essas regiões, estudos com peptídeos sintéticos que compõem a GP63 de 

diferentes espécies de leishmania mostraram que os domínios funcionais SRYD 

(envolvido na ligação do parasito à superfície da célula hospedeira) e HExxH (atividade 

metaloprotease) possuem alta capacidade de se ligar a moléculas dos macrófagos 

(Puentes et al., 1999) e que, apesar do alto polimorfismo do peptídeo, dois outros 

segmentos também encontram-se conservados na leishmaniolisina: PAVGNIPA e 

KAREQYGC (Puentes et al., 1999, Medina et al., 2016). 

Estudo preliminar desenvolvido por Medina e colaboradores confirma a grande 

variabilidade da GP63 na região endêmica para LTA de Corte de Pedra – Bahia, contudo, 

sua principal contribuição está na identificação de regiões da molécula, envolvidas na 

interação com os macrófagos dos hospedeiros, que apresentam conservação bem maior 

que o restante da proteína: nessa molécula, quatro segmentos do domínio principal da 

GP63, dois dos quais importantes para interação com a célula do hospedeiro, 

apresentaram conservação superior a 90% nos 41 alelos do gene GP63 detectados na 

população de L. (V.) braziliensis de Corte de Pedra (Medina et al. 2016). Isso nos leva à 

hipótese de que peptídeos sintéticos baseados nesses quatro segmentos conservados 

possam ser mediadores da interação entre a GP63 e a célula hospedeira, podendo estar 

envolvida na invasão do fagócito pelo parasito. Para avaliar nossa hipótese, testamos se 

os quatro segmentos conservados da GP63, ou seja, SRYD, PAVGVNIPA, HEVAH e 

KAREQYGC, foram capazes de inibir a infecção de macrófagos por isolados de L. (V.) 

braziliensis, in vitro, revelando seus papéis na interação parasito/hospedeiro. 

 

III.2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

A leishmaniose é uma doença com ampla distribuição mundial e endêmica no 

território brasileiro, especialmente nas regiões norte e nordeste, com um amplo espectro 

de apresentações clínicas, e considerada um importante problema de saúde pública (SVS, 

2017). Sabe-se que a doença é distribuída em 88 países no mundo, representando 2.357 

milhões de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALYs) (WHO, 2004), 
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com grande impacto psicossocial, em especial pelas lesões e deformidades cutâneas e 

mucocutâneas causadas pela forma tegumentar (SVS, 2017). Segundo dados da Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS - MS), houve grande aumento de 

casos confirmados de leishmaniose tegumentar no final da década de 80, e até 2015 tem 

sido observada discreta queda no número de novos casos (SVS, 2017), com 20.187 casos 

diagnosticados no Brasil, segundo casos confirmados notificados no sistema de 

informação de agravos de notificação, o SINAN (DATASUS, 2018). Causa importante 

do aumento no número de casos ocorridos no século passado se dá em função da expansão 

geográfica das áreas urbanas para áreas rurais, ocorrendo adaptação do vetor ao 

peridomicílio (Marzochi, Marzochi, 1994), além da solidificação do Programa de 

Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana (PV-LTA), com consequente 

aumento no número de diagnósticos (SVS, 2007). 

Na Bahia, a doença é endêmica na região de Corte de Pedra, região que 

compreende 20 municípios no interior da Bahia, onde observa-se que o polimorfismo 

genético do protozoário esteja implicado no espectro da doença (Schriefer et al., 2004). 

 

III.3. CICLO BIOLÓGICO 

A leishmaniose é causada por várias espécies de protozoários unicelulares 

pertencentes à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, gênero Leishmania; a 

fêmea dos flebotomíneos (insetos hematófagos da ordem Diptera, subfamília 

Figura 1 – Casos diagnosticados de Leishmaniose Tegumentar no Brasil, de 1980 a 2015.  

Fonte: SVS, 2017 
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Phlebotominae) é responsável pela transmissão em canídeos, roedores, e no homem 

(Bates, Paul A., 2007). Inoculada a forma promastigota metacíclica do parasito no 

hospedeiro vertebrado, por meio do repasto sanguíneo feito pelo inseto, ocorre endocitose 

mediada por receptores na superfície do macrófago, implicando em parasitismo das 

células da linhagem monocítica humana da derme e das mucosas, e apresentando-se na 

forma amastigota - ausência de flagelo livre (Kaye, Paul; Scott, Phillip., 2011). Fatores 

como a saliva do flebotomíneo e a presença do protozoário no tecido são suficientes para 

promoverem a quimiotaxia de diversas células imunes para o local da lesão (Kaye, Paul; 

Scott, Phillip., 2011). A forma amastigota do parasito e a degradação das enzimas 

lisossomais por suas moléculas de membrana tornam-no apto a se multiplicar no ambiente 

ácido do vacúolo digestivo (Kaye, Paul; Scott, Phillip., 2011, Olivier et al., 2012). O 

protozoário possui diversas formas de proteção contra a agressão celular do hospedeiro, 

das quais as moléculas de superfície possuem papel importante nessa resistência (Olivier 

et al., 2012). Ocorrem divisões binárias dentro do macrófago, até que diversas 

amastigotas são liberadas e internalizadas por macrófagos, ou ingeridas pelo hospedeiro 

invertebrado, fechando o ciclo da doença (Kaye, Paul; Scott, Phillip., 2011). 

 

III.4. LEISHMANOLISINA 

Todas as espécies de Leishmania apresentam uma ampla variedade de moléculas 

em sua superfície implicadas na relação parasito-hospedeiro, com grande influência sobre 

a patogênese da doença (Olivier et al., 2012), e as proteases têm sido alvo de terapêuticas 

para o controle da doença (Das et al., 2013). Dentre elas, a leishmanolisina é formada por 

135 aminoácidos (Medina et al., 2016), possui domínios N-terminal, central e C-terminal, 

e tem propriedades bioquímicas da superfamília metzincina, com um domínio catalítico 

comum em famílias de metaloproteinases conhecidas pelo motivo HEXXHXXGXXH 

(Schlagenhauf et al., 1998, Contreras et al., 2010), com importante função de degradar os 

componentes da matriz extracelular (Doherty et al., 2002). As modificações N-terminal 

da GP63 incluem sua clivagem autocatalítica com zinco proteinases durante a regulação 

pós-transcricional da molécula, desbloqueando sua atividade hidrolítica, enquanto a N-

glicosilação estabiliza sua ação enzimática (Schlagenhauf et al., 1998; Isnard et al., 2012). 

Além disso, o domínio C-terminal sofre clivagem de peptídeo sinal pós translocação e 

encontra-se ancorado ao glicosil fosfatidilinositol (GPI) na superfície da promastigota 

(Mcgwire, Chang, 1996; Isnard et al., 2012). 
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Os genes responsáveis pela decodificação da GP63 são agrupados em três classes, 

sendo elas expressas em: (1) “ Estacionário S1 DNA”, correspondente ao 3,0-kb gp63 

RNA, em fase estácionária de crescimento; (2) “Log L1 DNA”, correspondente ao 2,7-

kb gp63 RNA, em fase loragítmica de crescimento; e (3) “constitutivo C1 DNA”, 

correspondente ao 3,1 e 2,6 kb RNA, constitutivamente expressa tanto em fase 

estácionaria como na fase logarítmica de crescimento (Ramamoorthy et al., 1992). Uma 

vez expressa na superfície, a GP63 é capaz de hidrolisar uma grande variedade de 

substratos, tanto no parasita quanto no hospedeiro (Bianchini et al., 2006). A interação da 

GP63 com o receptor CR3 (CD11b, CD18) dos macrófagos tem relação com a atuação 

do sistema complemento na gênese da infecção (RUSSELL et al., 1988); dessa forma, 

essa glicoproteína atua na resistência do parasita à lise desse sistema, por meio da 

inativação do complemento C3b em iC3b, passando a ter função de opsonizar o parasito 

e facilitar sua internalização no macrófago (Gomez et al., 2009; Contreras et al., 2010). 

Além disso, o aumento da expressão dessa protease foi correlacionado com o aumento da 

virulência da L. (V.) braziliensis (Yao et al., 2003), bem como na sua interação com 

diversos receptores nos macrófagos, como o CR3 e fibronectina, sendo este último alvo 

de estudos envolvendo a ação do segmento conservado SRYD na inibição da adesão por 

meio de sua ligação nesse receptor (Soteriadou et al., 1992). Além disso, ocorrem 

alterações de diversas cascatas de sinalização no interior das células infectadas, 

garantindo sua sobrevivência intracelular por meio de mecanismos de escape 

(Brittingham et al., 1999; Olivier et al., 2012). Sabe-se também que a GP63 pode 

Figura 2 – Representação 3D dos domínios estruturais da GP63: N-terminal (vermelho), central 

(verde) e C-terminal (azul); representação de pontes de dissulfeto, (amarelo), e do sítio ativo em 

átomo de zinco catalítico (rosa). 

Fonte: Schlagenhauf et al., 1998. 
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apresentar-se na forma secretada, sem formação de âncora com a GPI (McGuire et al., 

2002; Yao et al., 2002).  
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IV. METODOLOGIA 

 

IV.1. SÍTIOS DE ESTUDO 

As avaliações laboratoriais referentes aos ensaios de inibição da infecção de 

células (macrófagos derivados de monócitos) por parasitas com os fragmentos da GP63 

foram realizadas no Serviço de Imunologia (SIM) do Complexo Hospitalar Universitário 

Professor Edgard Santos (C - HUPES) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 

Salvador - Bahia. 

 

IV.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE NÃO INCLUSÃO 

Foram incluídos doadores sadios que concordaram em participar do estudo. Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

1), disponibilizado em duas cópias. Após as assinaturas, os participantes ficaram com 

uma das cópias. Não foram incluídos gestantes ou indivíduos menores de 18 anos de 

idade. Todos os sujeitos da pesquisa tiveram explicação detalhada sobre os procedimentos 

aos quais seriam submetidos. 

Voluntários sadios doaram sangue no Serviço de Imunologia (SIM) no 5º andar 

do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos (C - HUPES), o qual foi 

empregado como fonte de células mononucleares do sangue periférico (CMSP) e, 

consequentemente, como fontes de macrófagos. Adultos sadios com idades entre 21 e 65 

anos, que não foram expostos à infecção por Leishmania, foram recrutados da 

comunidade em Salvador - Bahia. Indivíduos com doenças agudas ou crônicas, ou que 

estivessem em uso de medicações não foram incluídos. A quantidade de sangue coletada 

de cada doador foi de 50ml. Os possíveis riscos associados à coleta dessa quantidade de 

sangue são: (1) perda momentânea da consciência devido ao reflexo vago-vagal; (2) 

sangramento e/ou infecção no local da retirada do sangue. Para minimizar os riscos 

envolvidos com o procedimento a que o voluntário se submeteu, o mesmo fez uma 

refeição antes da coleta de sangue, e a coleta foi realizada com a pessoa sentada para 

evitar tonturas ou perda transitória da consciência devido ao reflexo vago-vagal. Para 

evitar sangramento no local da picada da agulha, o local foi pressionando com gaze ou 

algodão após o procedimento. Por outro lado, a infecção do local da lesão ou mesmo 

sistêmica foram evitadas limpando-se o local a ser puncionado com álcool e usando-se 

materiais estéreis. Se em qualquer momento notássemos que o participante da pesquisa 
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estava ansioso ou apresentando sinais de reflexo vago-vagal, o procedimento seria 

interrompido. Em caso de reflexo vago-vagal o voluntário ficaria deitado enquanto se 

recuperasse.  

 

IV.3. ISOLADOS DO PARASITO A SEREM USADOS PARA AVALIAÇÃO DA 

INIBIÇÃO DA INFECÇÃO DE MACRÓFAGOS POR SEGMENTOS 

CONSERVADOS DA GP63 

O isolado de L. (V.) braziliensis a ser empregado no estudo foi obtido de paciente 

com LC, diagnosticado no Posto médico de Corte de Pedra – Bahia. O parasita foi obtido 

através da aspiração da lesão durante a consulta inicial do paciente, antes de qualquer 

tratamento ser iniciado. O aspirado foi inoculado em meio de cultura LIT/NNN, mantido 

a 25°C durante 7 a 30 dias para o cultivo do parasito. Após a observação da presença de 

formas promastigotas viáveis no LIT/NNN, o material foi transferido para o meio de 

cultura líquido Schneider (SCHNEIDER Insect Extract Medium, SIGMA), suplementado 

com 10% de soro bovino fetal inativado (Gibco BRL, division of Invitrogen, 

GAITHERSBURG, USA), 2% de urina masculina humana e Gentamicina 50 µg/ mL 

(Gibco BRL,division of Invitrogen, GAITHERSBURG, USA). Em seguida, a suspensão 

foi incubada até que os parasitos atingissem a fase logarítmica tardia de crescimento (uma 

suspensão de aproximadamente 1x107 a 1x108 células/mL). Alíquotas dessa suspensão 

foram armazenadas congeladas em DMSO a –180°C. Para a obtenção das promastigotas 

utilizadas nas infecções dos macrófagos, o estoque do isolado selecionado foi 

descongelado, suspenso e cultivado em meio de Schneider até atingir 107 células/mL (fase 

estacionária de crescimento). 

 

IV.4. ISOLAMENTO DE MONÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO PARA 

SERVIREM DE FONTES DE MDM 

As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) foram obtidas dos 

voluntários sadios de Salvador - Bahia que não residiam em regiões endêmicas para a 

infecção por L. (V.) braziliensis. As CMSP foram separadas a partir de 50mL sangue total 

por gradiente de FicollHypaque (origem). As mesmas foram lavadas, ajustadas para 

1x106 células/100µL de meio RPMI suplementado com 2mM L-glutamina, 10 mM 

HEPES, 20% de soro autólogo humano (doador específico) e 50 U/mL de 

Penicilina/Estreptomicina [meio RP-10] (Gibco BRL, division of Invitrogen, 
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GAITHERSBURG, USA). As células foram mantidas em placas de cultura em 96 poços 

a 37°C e 5% de CO2 por seis dias. Nessa fase, os monócitos presentes entre as CMSP se 

diferenciam em macrófagos, que serviram como fonte de células para a infecção. 

 

IV.5. INFECÇÕES DE MDM COM ISOLADOS DE L. (V.) BRAZILIENSIS 

Após os seis dias de incubação, as CMSP foram lavadas com solução (HBSS) 1x, 

contadas e ajustadas para 1x105 células/mL. As células não aderentes foram removidas 

por lavagem, restando apenas as MDM em cultura, que foram incubadas por 4 horas a 

37ºC e 5% de CO2 nas seguintes condições: (1) MDM + RP-10; (2) MDM + L. (V.) 

braziliensis; (3) MDM + peptídeo sintético da GP63; (4) MDM + peptídeo sintético da 

GP63 + L. (V.) braziliensis. O isolado de L. (V.) braziliensis empregado no estudo foi 

adicionado em três poços contendo os MDM em paralelo. Os parasitos foram adicionados 

às MDM na proporção de 2:1 (leishmania/MDM), a partir de suspensões que se 

encontraram em fase estacionária de crescimento, nas infecções in vitro. As células do 

grupo controle receberam meio de cultivo RP-10 sem parasitos. As incubações foram 

sincronizadas por centrifugação a 500 rpm por 4 minutos, a 4ºC, e depois transferidas 

para a estufa. Para a determinação da porcentagem de infecção nos experimentos que 

envolveram parasitos, peptídeos e MDM, após 4 horas de infecção, as suspensões foram 

submetidas à Cytospin, fixadas, coradas ao Giemsa e avaliadas quanto aos níveis de 

infecção em cada condição testada ao microscópio ótico. 

 

IV.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Realizadas múltiplas comparações entre os grupos por meio da ANOVA. Todas 

as comparações foram consideradas significantes com p < 0,05. As análises estatísticas 

foram realizadas com o software GraphPad Prism. A interpretação da curva dose-

resposta foi realizada por meio das regressões linear e não linear, avaliando a interação 

entre macrófagos expostos aos diferentes peptídeos sintéticos da GP63 e o desafio com 

Leishmania. (Viannia) braziliensis. Foi utilizado pós-teste de Dunnett para múltiplas 

comparações entre cada peptídeo e suas concentrações em relação ao grupo controle. 

 

IV.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Os doadores sadios que concordaram em participar do estudo, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE), que foi disponibilizado em 
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duas cópias. Após as assinaturas os participantes ficaram com uma das cópias. O presente 

estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), tendo como 

instituição proponente a Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), e patrocinador principal 

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O termo consubstanciado do CEP 

encontra-se no ANEXO 1, enquanto o termo de aceitação de apoio financeiro, outorgado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), encontra-

se no ANEXO 2. 
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V. RESULTADOS 

 

V.1. PERCENTUAL DE INIBIÇÃO DAS INFECÇÕES 

Foram realizados experimentos referentes ao percentual de macrófagos infectados 

pela Leishmania (Viannia) braziliensis e de acordo com cada peptídeo sintético isolado 

da GP63, bem como seu correspondente concatâmero, que contém a sequência de todos 

os peptídeos analisados. Diferentes concentrações (em µM) de cada peptídeo foram 

levadas em consideração nesta análise, utilizando concentrações de 0, 100, 200 e 300 µM. 

As amostras que utilizaram HEVAH e SRYD foram realizadas em duplicata, e as demais, 

em triplicata. Observou-se redução no percentual de infecção entre todos os segmentos 

em relação ao grupo controle, com variações conforme o aumento da concentração dos 

peptídeos. 

Tabela 1. Concentração do peptídeo HEVAH e porcentagem de infecção correspondente. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Concentração do peptídeo SRYD e porcentagem de infecção correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 % células infectadas 

Concentração 

(µM) Experimento 1 Experimento 2 

0 57 52 

100 46 39 

200 34 31 

300 36 30 

 % células infectadas 

Concentração 

(µM) Experimento 1 Experimento 2 

0 57 52 

100 33 42 

200 24 31 

300 24 16 
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Tabela 3. Concentração do peptídeo CONCATÂMERO e porcentagem de infecção correspondente 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Concentração do peptídeo PAVGNIPA e porcentagem de infecção correspondente 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Concentração do peptídeo KAREQYGC e porcentagem de infecção correspondente 

 

 

 

 

 

 

V.2. AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS AMOSTRAS  

Foi utilizada análise de variância (ANOVA) para comparações das amostras 

independentes dentro de cada peptídeo e seus experimentos correspondentes. Observa-se 

que há evidências que rejeitem a hipótese nula nas comparações referentes a todos os 

 % células infectadas 

Concentração 

(µM) Experimento 1 Experimento 2 

 

Experimento 3 

0 57 52 54 

100 22 17 19 

200 28 15 21 

300 8 13 10 

 % células infectadas 

Concentração 

(µM) Experimento 1 Experimento 2 

 

Experimento 3 

0 57 52 54 

100 20 20 20 

200 16 19 33 

300 8 13 10 

 % células infectadas 

Concentração 

(µM) Experimento 1 Experimento 2 

 

Experimento 3 

0 57 52 54 

100 28 31 29 

200 16 34 25 

300 24 18 21 
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peptídeos do estudo, evidenciando diferenças nas comparações entre as diferentes 

concentrações do mesmo peptídeo. 

Tabela 6. ANOVA entre cada concentração dos peptídeos correspondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análises pós-teste utilizando Teste de Dunnett para múltiplas comparações entre 

as diferentes concentrações dos peptídeos com o grupo controle evidenciam diferenças 

estatisticamente significantes com os peptídeos CONCATÂMERO, PAVGNIPA e 

KAREQYGC. Os peptídeos SRYD e HEVAH não apresentaram significância na análise 

entre o controle e a concentração de 100 µM. 

 

V.3 REGRESSÃO LINEAR DOS PEPTÍDEOS  

 Modelo de regressão linear dos peptídeos demonstra existir correlação robusta 

entre a concentração do peptídeo SRYD e a infecção. Correlação forte foi obtida com o 

peptídeo HEVAH. 

Tabela 7. Regressão linear dos peptídeos analisados 

 

 

 

 

 

Demonstração da regressão em gráfico é capaz de evidenciar e comprovar redução 

dose-dependente entre a concentração dos peptídeos SRYD e HEVAH em relação ao 

percentual de macrófagos infectados. 

Peptídeo P valor 

SRYD 

HEVAH 

KAREQYGC 

PAVGNIPA 

CONCAT 

0,0105 

0,0132 

0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

Peptídeo P valor R 

SRYD 

HEVAH 

0,0178 

0,0334 

-0,1135 

-0,1634 
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Figura 3 – Gráficos de regressão linear evidenciando redução dose-dependente entre o percentual de 

MDM infectados e os peptídeos (a) SRYD e (b) HEVAH. 

 

V.5 REGRESSÃO NÃO LINEAR DOS PEPTÍDEOS 

Modelo de regressão não linear dos peptídeos demonstra existir correlação muito 

forte entre as concentrações dos peptídeos SRYD, PAVGNIPA e CONCATÂMERO em 

relação à infecção. Correlações fortes foram obtidas dos peptídeos HEVAH e 

KAREQYGC. 

Tabela 8. Regressão não linear dos peptídeos com suas respectivas qualidades de ajuste 

 

 

 

 

 

Demonstração da regressão em gráfico é capaz de evidenciar e comprovar 

alteração do estado de infecção entre os peptídeos PAVGNIPA, KAREQYGC e 

CONCATÂMERO e o percentual de macrófagos infectados. 

Peptídeo R² 

PAVGNIPA 

KAREQYGC 

CONCAT 

0,9728 

0,8698 

0,9014 

(a) (b) 
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Figura 4 – Gráficos de regressão não linear evidenciando alteração do estado de infecção entre o 

percentual de MDM infectados e os peptídeos (a) PAVGNIPA, (b) KAREQYGC e (c) 

CONCATÂMERO. 

  

(a) (b) 

(c) 
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VI. DISCUSSÃO 

                 Diversos estudos descritos em revisão de literatura avaliam a potencial 

imunoprofilaxia das leishmanioses utilizando peptídeos de superfície (DE BRITO et al., 

2018). Apesar disso, sabe-se que o amplo polimorfismo genético do parasito permite a 

variabilidade proteica desses peptídeos e seu escape imune, além de resultar em diferentes 

desfechos clínicos da doença (Schriefer et al., 2004), sendo, portanto, necessárias novas 

estratégias para a produção eficaz de vacinas. Dada a caracterização dos peptídeos 

conservados encontrados na Leishmania (Viannia) braziliensis (Medina et al., 2016), o 

presente estudo mostrou redução na taxa de infecção em todos os peptídeos analisados, 

bem como com o peptídeo de fusão. Os peptídeos SRYD e HEVAH apresentam redução 

dose-dependente da infecção, enquanto os demais (PAVGNIPA, KAREQYGC e 

CONCATÂMERO) constatam alteração do estado de infecção. 

Dados em literatura mostram que a inibição da infecção de dois desses peptídeos 

in vitro (SRYD e HEVAH) pode ocorrer por ligação direta do peptídeo sintético ao 

receptor dos MDM, com consequente inibição da interação parasito-hospedeiro (Puentes 

et al., 1999), o que nos permite inferir o mesmo mecanismo para os demais peptídeos. 

Estes achados sugerem forte correlação entre a alteração do potencial de infecção do 

parasito por meio de resposta inibitória com o uso dos peptídeos sintéticos. Dentre esses 

peptídeos conservados, estudos iniciais de Soteriadou e colaboradores (1992) já 

observavam a interação in vitro do peptídeo SRYD com macrófagos, agindo por meio da 

inibição da adesão parasitária com os receptores dos macrófagos. Além disso, o 

mapeamento dos peptídeos contidos na GP63, elaborado por Puentes e colaboradores, 

também destaca SRYD como tendo importante função na adesão celular. Esses resultados 

mostram a importância dessa sequência para a interação parasito-hospedeiro, achados 

validados pelo presente estudo. 

Além desses achados, a expressão da GP63 também ocorre em outros parasitas, 

como Tripanosoma cruzi e Tripanosoma brucei (Grandgenett et al., 2000, Isnard et al., 

2012). Embora expressa em menor quantidade, a GP63 do parasito T. cruzi também tem 

por função a adesão do parasito à célula hospedeira, e estudos mostram redução parcial 

no estado de infecção por meio de anticorpos monoclonais anti-GP63 (Alves et al., 1986; 

Cuevas et al., 2003). Quanto ao T. brucei, entende-se que a GP63, na sua função de 
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metaloproteinase, contribui para a invasão desse parasito através da barreira 

hematoencefálica, por meio da degradação de colágeno e lamilina (Bossard et al., 2013). 

Diante disso, o estudo da GP63 pode providenciar não somente o surgimento de 

imunoprofilaxia para as leishmanioses, como também contribuir para o desenvolvimento 

de profilaxia para outras parasitoses que compartilham da mesma proteína. 

Padrões de sequências elaborados na forma do motif HEXXH foram analisados 

na interação entre a leishmania e o hospedeiro, e sua mutação provocou alterações na 

atividade catalítica da GP63 (McGwire BS, Chang KP, 1996). Dessa forma, o domínio 

HEVAH, enquanto estrutura secundária, apresenta importante função na patogênese da 

infecção. Conforme demonstrado no presente estudo, a redução da infecção por esse 

segmento conservado pode levar a grandes implicações em outros experimentos. São 

poucos os achados em literatura acerca dos demais segmentos aqui descritos, sendo 

necessários novos estudos que reforcem os resultados in vitro e que, posteriormente, 

avaliem os efeitos da inibição in vivo. 
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VII. CONCLUSÃO 

A leishmanolisina parece impactar na virulência da patologia, conforme 

demonstrado pelos efeitos obtidos ao utilizar os peptídeos sintéticos; supõe-se que o 

processo ocorra por ligação direta peptídeo-receptor. Dessa forma, a descoberta de 

segmentos conservados (SRYD, HEVAH, PAVGNIPA, KAREYIGC) contidos na GP63 

trouxe uma nova possibilidade no desenvolvimento de imunoprofilaxia, por meio do uso 

de peptídeos sintéticos que atuam sobre os receptores dos macrófagos. Dessa forma, 

nosso estudo reforça a importância da GP63 na patogênese da infecção pela Leishmania 

(Viannia) braziliensis, conforme vem sendo descrita em literatura, e contribui para o 

seguimento de futuros estudos que envolvam a interação entre parasito e hospedeiro in 

vivo por meio do uso desses peptídeos. 
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VIII. ABSTRACT 

Evaluation of the inhibitory capacity of conserved segments of leishmaniolysin on 

the interaction between Leishmania (Viannia) braziliensis and human macrophages 

 

Introduction: Leishmaniasis comprises a wide range of diseases caused by protozoa of 

the genus Leishmania, having as host the domesticated animals, mainly dogs in 

peridomiciles, and transmitted to the human through the bite of the sandflies (of the genus 

Lutzomyia, the major vector for the transmission of the disease in the Americas). The 

clinical presentations of the disease vary according to the parasite and the 

immunopathological status of the infected host, from the visceral, mucocutaneous or 

cutaneous forms. In Brazil, most of the reported cases of leishmaniasis occur by the 

Leishmania (Viannia) braziliensis species, mainly in the North and Northeast regions, 

making it a public health problem. In this sense, in this current study we performed 

laboratory experiments involving leishmanolysin, or GP63, the most abundant 

glycoprotein on the surface of the protozoa, an important virulence factor for the infection 

and capable of stimulating the production of cytokines through the Th1 immune response. 

Previous studies have shown that this glycoprotein has conserved segments among the 

parasites, being the main targets of the study. Objective: Evaluate the contribution of 

conserved segments of the GP63 glycoprotein in the interaction of the parasite with the 

host cell. Methodology: Laboratory evaluations were carried out on the inhibition of 

monocyte derived macrophages (MDM) infection by parasites at the Serviço de 

Imunologia (SIM) of the Hospital Universitário Professor Edgard Santos (C - HUPES), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), in Salvador - Bahia. Healthy donors who agreed 

to participate in the study, signing the free informed term of consent (FITC), were 

included to obtain the MDM, and the isolates of Leishmania (Viannia) braziliensis were 

previously obtained by aspirating the skin lesion in patients with Cutaneous 

Leishmaniasis located in Corte de Pedra - Bahia. The MDM in culture were incubated 

with specimens of Leishmania (Viannia) braziliensis and synthetic peptides of GP63 

corresponding to the conserved segments, and the determination of the percentage of 

infection in the experiments involving parasites, peptides and MDM were performed 

under an optical microscope. Statistical analysis and comparison of results employed 

variance analysis, considering significant of p <0.05. The interpretation of the dose-

response curve was performed through linear and non-linear regressions, and Dunnett’s 

post-test was used for multiple comparisons between each peptide and its concentrations. 

Results: The inhibition assays at the concentrations of 0, 100, 200 and 300 Um showed 

significance (p < 0,05) in all peptides, except HEVAH and SRYD in the concentration of 

100 Um in relation to the control group. The dose-response effect of the SRYD and 

HEVAH peptides were r = -0.113 (SRYD) and r = -0.1634 (HEVAH), and there was a 

change in the infection state with the other peptides: k = -0.015 (PAVGNIPA), k = -0.007 

(KAREQYGC) and k = -0.010 (CONCATÂMERO). Discussion: The inhibition of 

infection using synthetic peptides has already been described in the literature, and it is 

possible to verify the participation of the SRYD and HEVAH segments in the inhibition 
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of the in vitro infection, being able to infer the same for the other peptides. Conclusion: 

The use of conserved segments reduces the infection of the parasite in the host cell, 

indicating that they are possible targets in immunoprophylaxis approaches against 

leishmaniasis. 

 

Key words: 1. Leishmania braziliensis; 2. leishmanolysin; 3. macrophages.  
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