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RESUMO 

No contexto de desenvolvimento de vacinas, a vacinologia reversa, ou imunoinformática, é 

uma abordagem que integra diferentes metodologias computacionais para a busca de alvos e o 

desenho de vacinas. Assim, a imunoinformática vem se destacando ao permitir o uso de 

programas para a predição de epítopos imunogênicos in silico. Essa estratégia tem o potencial 

de buscar alvos para o desenvolvimento de vacinas em todo o proteoma predito de organismos 

patogênicos. Até a presente data, não existe uma vacina eficaz contra a leishmaniose visceral 

empregada em campanhas de vacinação. Diante desse cenário, este projeto propõe a utilização 

da imunoinformática para selecionar epítopos e construir vacinas quiméricas poliepítopos e/ou 

coquetel de peptídeos a serem testadas contra leishmaniose visceral. No capítulo II desta tese 

foi apresentado um sistema de predição de epítopos de células T e B, além de vias de sinalização 

de proteínas. Este sistema foi validado utilizando dados experimentais de proteínas imunogênicas 

já descritas na literatura, comprovando a existência de uma correlação e associação entre o 

número de epítopos preditos para células T/B e os resultados experimentais relatados. Em 

seguida, no capítulo III encontram-se os dados relacionados a duas quimeras poliepítopos que 

foram desenhadas a partir da abordagem proposta em proteínas imunogênicas já escritas na 

literatura. Tais quimeras formuladas deram origem a duas vacinas, VAC-1 (quimera A) e VAC-2 

(quimera B) ambas associadas ao adjuvante saponina. Assim, foi avaliada a imunogenicidade, a 

geração de memória imunológica e eficácia das vacinas em camundongos BALB/c submetidos 

ao protocolo de imunização e desafio com promastigotas de Leishmania infantum. Essas vacinas 

apresentaram imunogenicidade e capacidade para induzir linfócitos T de memória além de 

promoverem redução da carga parasitária no baço. Finalmente, no capítulo IV, são mostrados os 

resultados obtidos de peptídeos imunogênicos identificados através da abordagem de 

imunoinformática no proteoma predito de L. infantum. Para a seleção destes peptídeos foi 

realizada uma triagem em cães naturalmente infectados por L. infantum. Estes testes permitiram 

selecionar os peptídeos que obtiveram melhor performance após o inóculo intradérmico. Assim, 

foram constituídas as vacinas VAC-3 (coquetel 1) e VAC-4 (coquetel 2) ambas associadas à 

saponina que foram avaliadas em relação a imunogenicidade, a ativação de células T de memória 

e a eficácia frente ao desafio com L. infantum. Os resultados obtidos demostraram que a VAC-3 

apresentou-se promissora no que se refere a imunogenicidade, indução de memória imunológica 

de células T e diminuição da carga parasitária no tecido esplênico. Este estudo permitiu certificar 

e ratificar o potencial da imunoinformática como ferramenta a ser empregada no desenvolvimento 

de vacinas contra a leishmaniose visceral. Assim sendo, torna-se relevante a realização de 

maiores estudos para comprovar a real eficácia das vacinas propostas em cães. 

Palavras chaves:  L. infantum, vacinologia reversa, imunoinformática, vacinas poliepítopos, 

coquetel de peptídeos, memória imunológica.
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ABSTRACT 

Reverse vaccinology or immunoinformatics appears in the context of vaccine development 

which integrates several computational methodologies for the design of vaccines. Thus, the 

immunoinformatics allows the prediction of in silico epitopes using algorithms. This approach has 

potential abilities to search new target for vaccine development in the predicted proteome of 

pathogenic organisms. To date, there is no effective vaccine employed in vaccination campaigns 

against visceral leishmaniasis. Hence, in this work it was used visceral leishmaniasis vaccines 

constituted of either polyepitope chimeras or peptide cocktails, both based on epitopes selected 

by immunoinformatics. In chapter II, a system for predicting T and B cell epitopes in addition to 

protein signaling pathways was presented. This approach was validated using experimental data 

of immunogenic proteins already described in the literature. Therefore, it was shown the existence 

of correlation and association between the number of epitopes predicted for T / B cells and the 

experimental results. Presented in chapter III is the design of two polyepitope chimeras employing 

the proposed system. The chimeras were formulated and gave rise to two vaccines, VAC-1 

(chimera A) and VAC-2 (chimera B) associated with the adjuvant saponin. So, BALB/c mice were 

submitted to immunization and challenge with Leishmania infantum and afterwards 

immunogenicity, immunological memory generation and potency of the vaccines were assessed. 

The vaccines showed immunogenicity and ability to induce memory T lymphocytes in addition to 

reducing the parasite load on the spleen. In chapter IV, immunogenic peptides were identified by 

the immunoinformatics approach. Afterwards, the screening of these peptides using dogs 

naturally infected by L. infantum was performed and the peptides with the best performance were 

selected. The mentioned peptides were used to compose VAC-3 (cocktail 1) and VAC-4 (cocktail) 

both combined with saponin. Therefore, the same evaluations related to immunogenicity and 

ability to induce memory T lymphocytes in addition to reducing the parasite load on the spleen for 

VAC-1 and VAC-2 were performed. Among the vaccines under study, VAC-3 showed promising 

results regarding immunogenicity, induction of immune T-cell memory and reduction of parasitic 

load in the splenic tissue. In this way, our findings corroborate with the use of immunoinformatics 

as a tool for the development of vaccines against visceral leishmaniasis. Accordingly, it is relevant 

to carry out further studies to prove the actual efficacy of the proposed vaccines. 

Keywords: L. infantum, reverse vaccinology, immunoinformatics, polyepitopes vaccines, 

peptide cocktails, immunological memory. 
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PREFÁCIO 

Dentre as doenças negligenciadas, a LV é a que se encontra em franca expansão 

em diferentes regiões do Brasil e do mundo. Este fato está diretamente associado ao 

caráter emergente e re-emergente da doença bem como a ineficácia das medidas de 

controle empregadas no combate desta endemia. Nesse sentido, o cão como 

reservatório urbano da doença mantém o ciclo biológico do parasito e se torna alvo para 

o desenvolvimento de medidas profiláticas e de controle. Além disso, o tratamento de 

cães com drogas tais como antimoniais ou anfotericina B é muito agressivo e possui 

baixa eficácia, sendo observadas recidivas que torna essa conduta potencial na 

introdução de cepas resistentes do parasito. Dessa forma, a eliminação de cães 

infectados ainda é a estratégia utilizada pelo Ministério da Saúde para reduzir a 

prevalência de leishmaniose visceral humana (LVH) em áreas endêmicas visto que não 

temos uma vacina utilizada em campanhas governamentais para imunização em massa 

destes animais.  

Nesse contexto, o desenvolvimento de uma vacina protetora que poderia ser 

utilizada para campanhas de vacinação em massa ainda é a melhor estratégia contra a 

leishmaniose visceral (LV), com potencial impacto epidemiológico na redução de casos 

humanos. Dessa forma, uma vacina quimérica polipeptídica protetora baseada em 

peptídeos específicos para linfócitos T, empregando a vacinologia reversa (através da 

imunoinformática permitindo um “high throughput screening” de epítopos seguida de 

testes in vitro e in vivo) e sua aplicação no controle da leishmaniose visceral canina (LVC) 

seria um importante avanço, economicamente viável, para a vacinação em massa de 

cães, reduzindo as chances de transmissão da doença para o homem. Nesse sentido, 

este trabalho gerou de forma racional duas vacinas quiméricas desenhadas e 

desenvolvidas pelo nosso grupo de pesquisa que foram testadas em ensaios de fase I 

contra LV empregando o modelo murino. Este projeto irá permitir a curto e médio prazo 

o desenho racional de uma vacina contra a LVC que poderá ser utilizada como uma 

importante ferramenta no combate à doença tanto no cão, através da imunização em 

massa destes animais, quanto no homem, resultante da diminuição do número de cães 

infectados nas áreas endêmicas e diminuição da transmissão do parasito para insetos 
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vetores. A tese foi elaborada em forma de capítulos para permitir um maior entendimento 

do trabalho e facilitar a escrita dos artigos científicos. Dessa forma, a tese foi dividida nos 

seguintes capítulos. 

Capítulo 1: neste capítulo foram abordados os aspectos introdutórios às 

leishmanioses e aspectos imunopatológicos gerados pela infecção por L. infantum. 

Foram também expostos desenvolvimento e testes de vacinas contra as leishmanioses 

bem como o objetivo geral da tese.  

Capítulo 2: neste capítulo está descrito o sistema de imunoinformática para o 

mapeamento de epítopos imunogênicos, o qual pode ser aplicado para os protozoários 

do gênero Leishmania. Dessa forma, foi desenvolvido e validado esse sistema capaz de 

predizer epítopos de células T e B além do mapeamento de proteínas em redes de 

proteínas. Os resultados descritos nesse capítulo culminaram na publicação intitulada 

“Immunoinformatics features linked to Leishmania vaccine development: data integration 

of experimental and in silico studies” na revista International Journal of Molecular Science 

no ano de 2017.  

Capítulo 3: este capítulo aborda os resultados obtidos de duas vacinas poliepítopos 

desenhadas pela nossa equipe e testadas no modelo murino. Nesse sentido, foram 

avaliadas a imunogenicidade, a memória imunológica e a eficácia das vacinas, e esse 

capítulo dará origem a outro artigo científico.  

Capítulo 4: por último, foram demonstradas estratégias para seleção de peptídeos 

imunogênicos no proteoma total de L. infantum bem como as triagens desses peptídeos 

em modelo canino naturalmente infectado por L. infantum. Além disso, foram constituídas 

duas vacinas de coquetel de peptídeo e conduzidos estudos em camundongos para 

avaliar a imunogenicidade, memória imunológica e eficácia das vacinas de coquetel de 

peptídeo. Os resultados alcançados neste capítulo darão origem a outro artigo científico.  

Além do mais, com os temas abordados no capítulo 3 e 4 foi possível submeter um 

artigo de revisão intitulado “Peptide vacines for leishmaniasis” na revista Frontiers in 

Immunology (Apêndice 4) e que está aceita para publicaçãO. 

Por último, segue-se as referências utilizadas na escrita dessa tese. 
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1.1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

1.1.1 Aspectos gerais da leishmaniose visceral 

As leishmanioses são um complexo de doenças parasitárias, multifacetadas 

amplamente distribuídas no mundo. A complexidade biológica se relaciona com a 

espécie e a genética do parasito, fatores extrínsecos como a eco-epidemiologia, a 

imunidade e fatores nutricionais do hospedeiro (GARNHAM, 1988; MCMAHON-PRATT 

e ALEXANDER, 2004). Atualmente existe entre 12 a 14 milhões de pessoas infectadas 

no mundo, e estimativas indicam que cerca de 350 a 400 milhões encontram-se em áreas 

de risco. Além disso, 1,5 a 2 milhões de novos casos ocorrem anualmente (WHO, 2010). 

Em relação ao agente etiológico, duas são as principais espécies de Leishmania 

responsáveis pela LV no mundo: Leishmania (Leishmania) donovani, principal causadora 

de LV antroponótica no Velho Mundo e Leishmania (L.) infantum (NICOLLE, 1908), 

amplamente distribuída no Velho Mundo (Ásia, África e Europa) e no Novo Mundo 

(América do Sul e Central). Esta última possui como hospedeiro e reservatório doméstico 

o cão (Canis familiaris) (ALVAR et al., 2004) e animais silvestres como o chacal (Canis 

aureus) e as raposas (Cerdocyon thous e Dusicyon vetulus) (COURTENAY et al., 1996). 

De forma geral, tem sido demonstrada a participação de outros hospedeiros infectados 

por L. infantum, como o gato doméstico (Felis catus) (SAVANI et al., 2004), marsupiais 

(Didelphis albiventris, D. marsupialis), roedores (Rattus rattus; Nectomys squamipes; 

Proechimys canicollis) (OLIVEIRA et al., 2005) e mesmo de coelhos silvestres 

(Oryctolagus cuniculus) (GARCIA et al., 2014) . Entretanto, a importância destes animais 

e de outros mamíferos no contexto epidemiológico da LV necessita de maiores 

investigações. Sendo assim, o cão continua a desempenhar um importante papel de 

reservatório urbano de L. infantum e o que o torna alvo para o programa de controle da 

LV por apresentar alta prevalência da infecção (COURA-VITAL et al., 2011). Além do 

fato de que estes animais apresentam elevada carga parasitária na pele, tornando-se 

uma considerável fonte de infecção para o vetor mesmo sendo assintomático ou após 

tratamento (MOLINA et al., 1994; DA COSTA-VAL et al., 2007). 
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Além da questão do reservatório, já descrito desde a década de 1980, com o 

surgimento da AIDS, destacou-se a presença de co-infecção entre o vírus HIV e L. 

infantum, o que propiciou a emergência de novos casos de LV. Países do Mediterrâneo 

foram os primeiros a descrever tal condição em que foi observado um aumento no 

número de co-infectados em países da Europa e Américas apresentando manifestações 

clínicas diversas e resposta deficiente ao tratamento convencional com antimoniais 

(ALVAR et al., 2008).  

A LV é endêmica em mais de 90 países, porém, aproximadamente 90% dos casos 

notificados ocorrem na Índia, no Sudão, em Bangladesh, no Nepal e no Brasil (WHO, 

2010). Assim, a LV é considerada uma das mais importantes doenças emergentes, com 

elevada prevalência nos países da América Latina. No Brasil, observa-se que 22 das 27 

unidades federativas já registraram casos da doença com transmissão autóctone (DOS 

REIS et al., 2017). No entanto a LV hoje encontra-se em todos os estados da federação, 

incluindo a região sul do país, e praticamente todos os países que pertencem ao 

Mercosul (Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela) e mais recentemente o Uruguai 

(PAHO, 2017). A LV atinge as cinco regiões brasileiras e sua maior incidência encontra-

se no Nordeste, com aproximadamente 70% do total de casos notificados, seguido pela 

região Sudeste, Norte e Centro-Oeste. De tal modo, em 2016 no território brasileiro 

registraram-se cerca de 3.200 casos de LV, e 8,3% dos casos levaram ao óbito (BRASIL, 

2017). 

1.1.2 Resposta imune e mecanismos de proteção relacionados na 

leishmaniose visceral  

Nas leishmanioses, o papel da resposta imune celular é fundamental no desfecho da 

doença podendo determinar perfis de resistência e/ou de suscetibilidade à infecção. A 

resposta imune em relação à LV é orquestrada por vários tipos de células, portanto o 

entendimento minucioso da imunidade que ocorre durante a história natural da doença 

pode revelar fatores importantes também relacionados à resposta protetora frente aos 

candidatos vacinais. Na tentativa de elucidar os mecanismos imunológicos na LV, muitos 

modelos experimentais vêm sendo utilizados e estes estudos permitem propor soluções 
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tanto profiláticas como no tratamento da doença. Dentre os vários modelos 

experimentais, destaca-se o murino devido à facilidade de manuseio dos animais e à 

ampla disponibilidade de reagentes para caracterização detalhada da resposta imune. 

Além disso, esse modelo propicia um curto tempo de avaliação experimental e um menor 

custo em relação a outros como por exemplo o cão (MENDONÇA et al., 2016). A 

suscetibilidade do modelo murino baseia-se no background genética de cada linhagem. 

Assim sendo, as linhagens de camundongos podem ser suscetíveis ou resistentes à 

determinadas espécies de Leishmania. Embora esse modelo não seja o mais indicado 

para se estudar a história natural da doença e o desenvolvimento clínico, ele é muito 

utilizado por vários grupos de pesquisa distribuídos por todo mundo, na avaliação de 

eventos específicos decorrentes da resposta imune inata e adaptativa. De forma 

adicional, esse modelo tornou-se uma ferramenta interessante para elucidar os 

mecanismos imunológicos e avaliar a eficácia de candidatos vacinais (NIETO et al., 

2011). Assim, devido à alta carga parasitária encontrada nos principais órgãos (fígado, 

baço e medula óssea) acometidos pela doença muitos estudos avaliam a eficácia vacinal 

empregando BALB/c em estudos de Fase I.   

A infecção de camundongos BALB/c por L. infantum pela veia caudal leva a uma 

cinética de infecção bem característica (LOEUILLET et al., 2016; REIS et al., 2017). No 

primeiro momento, a infecção ocorre no compartimento hepático com intensa replicação 

de amastigotas até aproximadamente seis a oito semanas de infecção. Após esse 

período, há um desenvolvimento de uma resposta imune caracterizada pela formação de 

granuloma acarretando diminuição do parasitismo nesse tecido. Após o estabelecimento 

da infecção do tecido hepático, a doença se instaura no compartimento esplênico onde 

se torna persistente gerando a cronificação. A partir das terceira e quarta semanas, a 

replicação do parasito se intensifica, momento em que se observa uma debilidade das 

células T em produzir IFN-. Dessa forma, o fígado parece resolver a infecção, enquanto 

que no baço é observado um intenso parasitismo. De um modo geral, os animais 

experimentalmente infectados por L. infantum evoluem para uma infecção do tipo 

assintomática em que os animais parecem controlar a infecção (LOEUILLET et al., 2016; 

REIS et al., 2017) .  
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Existe um consenso de que os cães sejam o modelo ideal para se estudar a LV 

devido a duas razões principais: a primeira relacionada à reprodução da doença que se 

dá de forma similar à humana, passando por uma forma clínica de doença assintomática, 

oligossintomática até atingir uma forma sintomática que pode ser aguda e crônica. Além 

destes animais reproduzirem danos patológicos similares aos humanos repercutindo em 

biomarcadores clinico-laboratoriais tais como o quadro bioquímico-hematológico, 

imunológico e parasitológicos, semelhantes a LV humana. A segunda razão é que o cão 

é o principal reservatório do parasito, permitindo elucidar os aspectos imunológicos. 

Assim a proposta uma vacina ou uma forma de tratamento para o cão, teria impacto 

diretamente na saúde humana (ROATT et al., 2017). Assim como na LV humana, o 

estabelecimento de um perfil de resistência ou suscetibilidade destes animais está 

relacionado a alguns fatores como idade, nutrição, genética, co-morbidades, carga 

parasitária, virulência da cepa de L. infantum e infecções anteriores (REIS et al., 2009; 

SOLANO-GALLEGO et al., 2009). O sistema imunológico seria outro fator fundamental 

no desfecho da infecção. Portanto, quando se avalia a resposta celular, cães 

sintomáticos apresentam anemia associada à intensa leucopenia em relação aos cães 

assintomáticos (REIS et al., 2006a). Observa-se também que cães com alta carga 

parasitária na medula óssea apresentam anemia, linfopenia e monocitopenia quando 

comparados a cães não infectados ou com baixa carga parasitária (REIS et al., 2006b; 

GUERRA et al., 2009). Alguns estudos demonstram a relação entre a LVC e alterações 

imunológicas principalmente de linfócitos T, além de alterações como inabilidade em 

estabelecer uma resposta de hipersensibilidade do tipo IV ou tardia para antígenos de 

Leishmania (CARDOSO et al., 1998; SOLANO-GALLEGO et al., 2000) e diminuição de 

células T circulantes no sangue periférico (PINELLI et al., 1994a; REIS et al., 2006b). 

Assim sendo, alguns estudos propõem uma associação entre o perfil de resposta 

imunológica celular e a resistência em cães assintomáticos, caracterizada pela produção 

de citocinas IL-2, TNF- e IFN- (PINELLI et al., 1994a; PINELLI et al., 1994b; PINELLI 

et al., 1995; PINELLI et al., 1999a). Além disso, ANDRADE et al. (1999) demonstraram 

que a capacidade linfoproliferativa de células mononucleares do sangue periférico 

(CMSP), frente a estímulos in vitro com antígeno de L. infantum, é um importante 

marcador de resistência/suscetibilidade na LVC uma vez que essa característica é 
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observada de forma mais evidente em CMSP de cães assintomáticos. Esse aumento na 

capacidade linfoproliferativa pode induzir a produção de IFN- o que potencializaria a 

atividade citotóxica de linfócitos T CD8+ e o aumento da atividade microbicida de 

macrófagos infectados (PINELLI et al., 1999b). Já em cães sintomáticos observam-se 

características e mecanismos contrários a esses achados imunológicos (PINELLI et al., 

1999b). 

Nesse sentido, já é bem estabelecido que linfócitos T CD4+ e T CD8+ são importantes 

para a proteção do organismo contra a LV (KAYE e AEBISCHER, 2011; BANERJEE et 

al., 2018). Mecanismos de proteção são atribuídos ao desenvolvimento de uma resposta 

predominante do tipo 1 caracterizada pelas citocinas IFN-, IL-12 e TNF-. Essas 

citocinas estão envolvidas diretamente no processo de ativação de macrófagos, na 

produção de óxido nítrico (NO) e, por conseguinte na eliminação do parasito 

(ENGWERDA et al., 2004; KAYE et al., 2004; DIAS et al., 2017; RODRIGUES et al., 

2017). Outros mecanismos de proteção estão relacionados à capacidade proliferativa de 

células imunes após estímulos antigênicos específicos relacionadas principalmente a 

esplenócitos de camundongos, CMSP de cães e de humanos frente a antígenos de 

Leishmania (AGALLOU et al., 2011; MAHANTESH et al., 2017; ROATT et al., 2017). 

Esses mecanismos geralmente estão associados à memória imunológica de longa 

duração. O conceito de memória imunológica é a capacidade ou habilidade de células 

imunes responderem a um determinado antígeno após uma segunda exposição. Essa 

resposta ocorre de forma mais rápida e efetiva a um mesmo antígeno após múltiplas 

exposições (CARVALHO et al., 2013) 

A teoria da origem dos linfócitos T de memória começa com a células T naive que 

não tiveram exposição a nenhum patógeno. Após o reconhecimento de um patógeno, 

esses linfócitos se diferenciam em células efetoras capazes de expressar moléculas que 

vão combater a infecção. Esses linfócitos T efetores podem migrar para os locais onde 

há parasitos eliminando as células infectadas. Após a eliminação do patógeno, a maioria 

desses linfócitos entra em processo de apoptose. No entanto, ainda resta uma pequena 

população de células vivas que se diferenciam em células de memória de longa duração 

hábeis a responder de forma rápida a uma reinfecção (OMILUSIK e GOLDRATH, 2017). 
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Esses linfócitos T de memória são difíceis de caracterizar devido à grande 

heterogeneidade de suas moléculas, sendo necessária a utilização simultânea de 

anticorpos monoclonais contra várias dessas moléculas expressas por essas células. 

SALLUSTO et al. (1999) realizaram um dos estudos pioneiros sobre memória em células 

T do sangue periférico de humanos caracterizando esses linfócitos em dois fenótipos, 

células de memória central e células de memória efetora. As células T de memória central 

permanecem nos órgãos linfoides secundários devido à alta expressão de moléculas de 

adesão, principalmente o CD62L. Elas são de longa duração e responsáveis pela 

proteção contra infecções sistêmicas (SALLUSTO et al., 1999; JAIGIRDAR e MACLEOD, 

2015) e acredita-se que estas células possam se diferenciar em células de memória 

efetora (SEDER et al., 2008). Por outro lado, as células de memória efetora já 

apresentam capacidade de circular entre os órgãos linfoides e os tecidos periféricos. 

Dessa forma, apresentam ausência de moléculas de adesão ou expressam-nas em baixa 

densidade. Além disso, essas células produzem rapidamente citocinas efetoras 

protegendo contra infecções (SALLUSTO et al., 1999; JAIGIRDAR e MACLEOD, 2015). 

Atualmente já são caracterizados outros fenótipos de memória como células T de 

memória residente, células T reguladoras de memória, células T foliculares de memória 

e células T multipotentes de memória (JAIGIRDAR e MACLEOD, 2015). 

Diante desses fatos, um dos grandes desafios atuais dos imunologistas e 

vacinologistas é como identificar antígenos capazes de gerar memória imunológica mais 

duradoura frente as imunizações vacinais. Assim sendo, várias abordagens de avaliação 

da memória imunológica têm sido desenvolvidas e alguns trabalhos, empregando a 

citometria multifuncional, visam identificar e avaliar as subpopulações de linfócitos T 

efetores e de memória a fim de validar diferentes candidatos vacinais. Um dos trabalhos 

pioneiros em leishmanioses empregando avaliação de células multifuncionais foi 

realizado em 2007 e buscou uma correlação entre proteção gerada pela imunização com 

Leish-11f e o aparecimento de subpopulações de linfócitos T de memória. Nesse estudo, 

camundongos C57BL/6 foram imunizados com a vacina Leish-111f juntamente com o 

adjuvante CpG (agonista do tipo Toll 9) seguida do desafio com 500 a 1.000 formas 

promastigotas metacíclicas de L. major pela via intradérmica, com objetivo de avaliar e 
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classificar as diferentes subpopulações de linfócitos T CD4+ multifuncionais (DARRAH et 

al., 2007). 

Os resultados obtidos por estes autores demonstraram uma correlação entre 

proteção e a presença de linfócitos T CD4+ de memória central e efetora secretando 

mais do que uma citocina simultaneamente. Deste modo, os pesquisadores classificaram 

como linfócitos de memória central as células Th1 que expressaram a molécula CCR7 e 

foram capazes de produzir IL-2 e TNF- podendo, após ativação, produzir IFN-. Além 

disso, esse estudo classificou células Th1 com baixa expressão de CCR7 produzindo IL-

2, TNF-e IFN- como células de memória efetora (DARRAH et al., 2007). 

1.1.3 Vacinas contra as leishmanioses 

Os métodos atuais utilizados para o controle de doenças parasitárias de alta 

complexidade como as leishmanioses estão intimamente relacionados ao controle 

vetorial ou à eliminação em massa de seus reservatórios. No Brasil, o controle da LV é 

baseado em um tripé de ações que preconiza o tratamento de pessoas doentes, 

aspersão de inseticidas com efeito residual em domicílio e peridomicílio, além da 

eutanásia de cães soropositivos (DEANE, 1956; TESH, 1995; PALATNIK-DE-SOUSA et 

al., 2001; SAÚDE, 2006). Infelizmente, os programas governamentais enfrentam grandes 

dificuldades na implementação, na consolidação e na permanência de ações contínuas 

e de sustentabilidade da vigilância epidemiológica, principalmente nos países pobres, 

estando esse fato relacionado ao seu alto custo e a problemas operacionais relacionados 

à aplicabilidade das ações (THAKUR e KUMAR, 1992; GAFUROV, 1999; DANTAS-

TORRES e BRANDAO-FILHO, 2006). Além disso, problemas que envolvem a alta 

toxicidade dos fármacos disponíveis utilizados para tratamento nos países em 

desenvolvimento (antimoniais pentavalentes, Sbv), além do considerável aumento do 

número de cepas resistentes do parasito, vêm dificultando o combate à doença (KHALIL 

et al., 1998; BRYCESON, 2001; CROFT e COOMBS, 2003; DUBE et al., 2005; CROFT 

et al., 2006). Neste cenário, faz-se necessária a busca por vacinas (AHLUWALIA et al., 

2003; WHO, 2004) que sejam eficazes na proteção contra a LV, interrompendo o ciclo 

de transmissão da doença, de forma que possam ser empregadas em programas de 

vacinação em massa pelo Ministério da Saúde. 
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Neste contexto, inúmeros candidatos vacinais têm sido testados buscando prevenir 

a doença, principalmente por meio da estimulação da imunidade celular (linfócitos T 

CD4+ e T CD8+) produtora de citocinas pró-inflamatórias (IFN-, TNF-, IL-2, etc). 

Durante as últimas décadas, vários grupos de pesquisa têm trabalhado na tentativa de 

desenvolver uma vacina efetiva contra leishmanioses (tegumentar e/ou visceral), 

utilizando diferentes formulações, tais como: (i) uso de parasitos vivos (leishmanização), 

(ii) parasitos mortos ou atenuados (vacinas de primeira geração), (iii) proteínas 

recombinantes de Leishmania spp., (iv) vacinas de DNA e (v) vacinas de peptídeos 

(RESENDE et al., 2016).  

As vacinas de primeira geração começaram a ser empregadas na década de 40. 

Pessoa e Pestana (1940) desenvolveram uma vacina constituída por 18 cepas 

dermatotrópicas de Leishmania, provenientes de seis localidades do estado de São 

Paulo, tornando-se o primeiro ensaio clínico vacinal realizado em humanos no mundo 

(PESSOA e PESTANA, 1940; PESSOA, 1941a; 1941b). No contexto da LV, MAYRINK 

et al. (1996) utilizando antígenos de Leishmania (Viannia) braziliensis tratados com 

mertiolate e adjuvante BCG (Bacillus Calmette-Guérin), realizaram os primeiros testes 

de fases I e II em cães desafiados com L. infantum, mostrando que esta vacina foi capaz 

de desencadear uma imunogenicidade, bem como proteção. Mais tarde, entretanto, foi 

demonstrado que essa formulação não foi eficiente em ensaios de fase III realizados na 

cidade de Montes Claros/MG, não sendo observadas diferenças entre os grupos controle 

e imunizado (GENARO et al., 1996) 

Nas duas últimas décadas, nosso grupo de pesquisa tem se dedicado ao estudo de 

biomarcadores de resistência/suscetibilidade à infecção por L. infantum em cães. Esses 

estudos foram fundamentais para a compreensão de eventos relacionados à 

imunogenicidade pós-vacinal, orientando a busca de vacinas anti-LVC (MORENO e 

ALVAR, 2002; REIS et al., 2010). Nesse contexto, duas vacinas de primeira geração 

desenvolvidas por nosso grupo de pesquisa (LBSap: composta por antígenos de L. 

braziliensis associados ao adjuvante saponina; e LBSapSal: mesma composição da 

vacina LBSap acrescida de extrato de glândula salivar de flebotomíneos) revelaram 

grande potencial imunogênico por induzirem aumento dos níveis de linfócitos T (CD5+, 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

12 
 

CD4+ e CD8+) e B (CD21+) circulantes. Além disso, foi também observado um incremento 

na atividade de linfócitos T CD8+ Leishmania-específicos, acompanhado de intensa 

atividade linfoproliferativa e elevada produção de óxido nítrico (NO) in vitro. No contexto 

da resposta imune humoral (anticorpos), foram observados níveis de anticorpos IgG total 

aumentados e das subclasses (IgG1 e IgG2) anti-Leishmania (GIUNCHETTI et al., 2007; 

GIUNCHETTI et al., 2008). Além disso, as vacinas LBSap e LBSapSal apresentam-se 

inócuas e seguras para a administração em cães sem causar lesões ulcerativas no local 

do inóculo (GIUNCHETTI et al., 2007; GIUNCHETTI et al., 2008; VITORIANO-SOUZA et 

al., 2008; MOREIRA et al., 2009; ROATT et al., 2012; AGUIAR-SOARES et al., 2014). 

Recentemente, ao avaliarmos a imunogenicidade/proteção da vacina LBSap após 

desafio intradérmico com 1x107 promastigotas de Leishmania infantum mais SGE 

(extrato de glândula salivar) de Lutzomia longipalpis, observamos níveis elevados de IgG 

total anti-Leishmania, bem como de IgG1 e IgG2. Além disso, houve aumento de 

linfócitos nos cães imunizados, particularmente de células B (CD21+), e ambas as 

subpopulações de linfócitos TCD4+ e TCD8+ circulantes também apresentaram uma 

resposta imune específica in vitro, com intensa proliferação de linfócitos TCD4+ 

específicos quando estimulados com antígeno solúvel vacinal bem como com o antígeno 

solúvel de L. infantum, mesmo após 885 dias do desafio experimental. Além disso, os 

cães imunizados com LBSap apresentaram elevada expressão de IFN- e baixa 

expressão de IL-10 e TGF-1 no baço, bem como uma redução significativa da carga 

parasitária nesse tecido (ROATT et al., 2012). Esses e outros resultados obtidos pelo 

grupo culminaram na transferência da tecnologia da vacina LBSap para a empresa 

Ourofino agronegócio  

Em relação às vacinas de segunda geração, a primeira vacina que utilizou antígeno 

recombinante, poliproteína MML, também conhecida como Leish 111f, foi testada em 

cães em um ensaio de fase III. Entretanto, esse antígeno quando usado em combinação 

com os adjuvantes MPL- SE® ou AdjuPrime® falhou em proteger cães com infecção 

natural por Leishmania ou em evitar a progressão da doença (GRADONI et al., 2005). 

FUJIWARA et al. (2005) demonstraram que os antígenos recombinantes TSA, LmSTI1 e 

LeIF, altamente conservados nos genomas de Leishmania, formulados com esses 
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mesmos adjuvantes comerciais MPL-SE® e AdjuPrime®, induziram imunogenicidade, 

mas não proteção em cães da raça beagle desafiados com 1x106 promastigotas de L. 

infantum pela via intravenosa (FUJIWARA et al., 2005). 

No ano de 2005, um teste com uma vacina experimental utilizando antígenos 

proteicos excretados-secretados de promastigotas de L. infantum (LiESAP) com o 

adjuvante muramildipeptídeo (MDP) apresentou resultados importantes na prevenção da 

infecção por L. infantum (LEMESRE et al., 2005). A vacina LiESAP, em um estudo de 

fase III duplo cego randomizado conduzido em duas regiões endêmicas do mediterrâneo, 

demonstrou uma eficácia de 63% em relação à infecção ativa e 68% em relação à doença 

clínica, com uma proteção de 92% (OLIVA et al., 2014). Esta promissora vacina foi 

transferida para a empresa VIRBAC (França) e se tornou a primeira vacina empregada 

contra LVC em clínicas veterinárias da comunidade europeia, denominada 

comercialmente de CaniLeish®. Ainda na Europa tem-se a comercialização de uma 

segunda vacina recombinante (CARCELEN et al., 2009) denominada Letifend® que foi 

aprovada em 2016. Os estudos dessa vacina começaram em 2003 com MOLANO et al. 

(2003). Esses autores utilizaram preparações de uma proteína recombinante quimérica 

multicomponente, denominada Q, formulada com BCG, e demonstraram que o antígeno 

foi capaz de induzir 90% de proteção em cães imunizados submetidos à infecção 

experimental (MOLANO et al., 2003) 

No Brasil, até o ano de 2014, duas vacinas de segunda geração se encontravam 

disponíveis para a comercialização em clínicas veterinárias particulares. A primeira, 

denominada Leishmume®, foi desenvolvida sob supervisão da Profa. Dra. Clarissa 

Palatinik, e é composta pelo antígeno fucose-manose ligante (FML) de Leishmania 

donovani em combinação com o adjuvante saponina (Leishmune®, Fort Dodge Saúde 

Animal Ltda). Ensaios vacinais de Fase III demonstraram 92% a 95% de proteção contra 

a LVC no grupo imunizado, correspondendo a 76% de eficácia vacinal (DA SILVA et al., 

2000; BORJA-CABRERA et al., 2002). A Leishmune® apresentou indução de um efeito 

protetor em cães de área endêmica, além da possibilidade de um possível bloqueio na 

transmissão do parasito para o vetor quando avaliada como imunoterápico (NOGUEIRA 

et al., 2005). Recentemente, o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento) suspendeu a licença de produção e comercialização dessa vacina 

através de uma nota técnica n° 038/2014/DFIP/DAS por não atender os requisitos dos 

estudos de fase III segundo a instrução normativa 31/2007 (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2014).  

A outra vacina comercializada no Brasil é a LeishTec® (FERNANDES et al., 2008). A 

vacina LeishTec® é composta por uma única proteína recombinante (A2), específica de 

formas amastigotas de L. infantum e saponina como adjuvante. Nos animais imunizados, 

constatou-se uma elevação de IgG total e IgG2, mas a IgG1 não foi detectado pela 

sorologia convencional; os níveis de IFN- aumentaram e os de IL-10 permaneceram 

baixos em cães imunizados. Em cães desafiados intravenosamente com 5 x 107 

promastigotas em fase estacionária, esta vacina apresentou uma eficácia parcial com 4/7 

cães apresentando parasitos na medula óssea após isolamento em meio de cultura 

(FERNANDES et al., 2008). Recentemente, a LeishTec® foi avaliada em um estudo de 

fase III duplo cego randomizado, apresentando 71% de eficácia ao serem empregados 

os resultados parasitológicos isoladamente para fins de cálculos epidemiológicos. Mas, 

sobrepondo o xenodiagnóstico e o parasitológico, a eficácia foi de 58% (REGINA-SILVA 

et al., 2016). Após esse estudo, foi realizado outro estudo de fase III minucioso em uma 

região altamente endêmica (Pancas no estado do Espirito Santo). GRIMALDI et al. 

(2017) observaram, após 18 meses do protocolo vacinal, uma soroconversão alta nos 

animais imunizados de cerca de duas vezes mais em relação ao grupo não imunizado. 

A incidência da infeção foi notada em 27% dos cães imunizados e em 42% dos cães que 

não receberam a vacina. Em relação à eficácia vacinal, foi confirmado que 43% dos 

animais vacinados desenvolveram a doença. Assim a eficácia desta vacina não foi 

evidente. De um modo geral, a LeishTec® precisa ser otimizada de forma a ter impacto 

na diminuição da incidência da infeção canina em áreas de alta prevalência (GRIMALDI 

et al., 2017). 

Nos tempos atuais, estudos empregando vacinas de DNA vêm sendo propostos 

oferecendo novas soluções para controle de várias doenças. Esse tipo de vacina objetiva 

a geração de uma forte resposta de linfócitos T contra antígenos codificados. 

(SALDARRIAGA et al., 2006; DAS et al., 2014). Em 2005, um coquetel consistindo de 

antígenos de proteinases dos tipos I (CPB) e II (CPA) de L. infantum foi utilizado em um 
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sistema de vacinação heteróloga (DNA-proteína) contra LVC. A vacinação com estas 

proteínas associada a uma mistura de CPG e Montanide 720 induziu atividade 

linfoproliferativa com aumento de mRNA de IFN- em CMSP dos cães imunizados e 

proteção parcial após desafio com 5 x 106 promastigotas de L. infantum pela via 

intravenosa (RAFATI et al., 2005). Posterior a esse estudo, uma vacina de DNA 

codificando 10 proteínas de L. donovani foi utilizada para a imunização de cães. Os 

resultados revelaram aumento na linfoproliferação antígeno-específica, estimulação de 

citocinas Th1, desenvolvimento da resposta de hipersensibilidade tardia e controle da 

carga parasitária de esplenócitos in vitro (SALDARRIAGA et al., 2006). GRIMALDI et al. 

(2014) propuseram uma vacina baseada em um plasmídeo e um adenovírus codificando 

a proteína A2 que foi testada em modelo primata não humano. Após as imunizações 

(dose-reforço), os macacos foram desafiados com 2x107 amastigotas/kg de peso pela 

via intravenosa. Os resultados confirmaram a imunogenicidade, resolução de granuloma 

hepático, prevenção do aparecimento de sinais clínicos e redução na carga parasitária 

no fígado (GRIMALDI et al., 2014). 

1.1.4 Vacinologia reversa no desenvolvimento de vacinas 

Com o avanço da biotecnologia aplicada à vacinologia, o desenho de vacinas vem 

sofrendo um constante aprimoramento e muitos estudos evidenciam as evoluções nas 

estratégias vacinais. Um exemplo no desenho racional de vacinas contra patógenos 

complexos é o desenvolvimento de vacinas multiespecíficas, multicomponentes e 

multiepítopos capazes de aumentar o repertório imunológico antígeno-específico, 

conferindo alta imunogenicidade, eficácia e segurança (SCHIRMBECK et al., 2003; 

OANY et al., 2014; RAMPLING et al., 2016). 

Embora tenha havido um aumento acentuado no desenvolvimento de novas vacinas, 

esse aumento não foi acompanhado de novidades tecnológicas em relação ao conceito 

de vacinologia quando aplicada a doenças negligenciadas. Assim, a descoberta e 

desenvolvimento de vacinas pode se tornar mais racional. A alavancada no desenho de 

vacinas muito se deve a grandes investimentos da Fundação criada por Bill e Melinda 

Gates Foundation, que instituiu os anos de 2010 como a “década das vacinas” prevendo 
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que milhões de vidas seriam salvas empregando esses novos imunobiológicos. Mas para 

que isso aconteça, a compreensão básica da patogênese de microrganismos, a evasão 

do sistema imune e a interação parasito-hospedeiro juntamente com inovações 

tecnológicas nos mais diversos campos, devem ser aplicadas para criar, testar e 

aperfeiçoar candidatos vacinais empregando diversos modelos capazes de predizer a 

resposta vacinal em humanos (D'ARGENIO e WILSON, 2010). 

Até recentemente, o desenvolvimento de vacinas esteve associado a métodos 

convencionais, portanto, gerados por meio de abordagens bioquímicas, imunológicas e 

microbiológicas. Com o advento das modernas técnicas pós-genômicas, da biologia 

molecular e do sequenciamento de genomas completos, novas perspectivas têm 

revolucionado a vacinologia clássica. O sequenciamento do genoma humano e de vários 

outros patógenos proporcionaram um maior entendimento sobre a imunopatologia 

humana e mais precisamente sobre a complexa interação patógeno-hospedeiro 

(BRUSIC e PETROVSKY, 2005). 

Nesse contexto, surge a vacinologia reversa, que utiliza as diversas potencialidades 

da bioinformática empregando sequências de genomas de interesse, ao invés de células, 

como material para a identificação de novos antígenos, sendo sua atividade confirmada 

posteriormente através de experimentos biológicos (RAPPUOLI, 2001). Em geral, o 

objetivo é a identificação de genes, capazes de expressar proteínas do patógeno com 

potencial imunogênico sejam estas secretadas ou associadas à membrana a partir de 

abordagens computacionais específicos. Dessa forma, é possível identificar também 

proteínas acessíveis ao sistema imune e que possam mediar o desenvolvimento de uma 

resposta imune protetora (BAMBINI e RAPPUOLI, 2009). Assim, há diminuição 

significativa do tempo e do custo necessários para encontrar novos alvos para o 

desenvolvimento de vacinas.  

Atualmente, os bancos de dados disponíveis como por exemplo o GOLD (Genome 

Online Database)(MUKHERJEE et al., 2017) contêm sequências genômicas completas 

de mais de 80 bactérias, além de parasitos tais como Plasmodium falciparum 

(GARDNER et al., 2002), Leishmania major (IVENS et al., 2005), Trypanosoma brucei 

(BERRIMAN et al., 2005) e Trypanosoma cruzi (EL SAYED et al., 2005). Recentes 
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tecnologias, tais como sequenciamento genômico, análises in silico, proteômica, 

microarranjo e tecnologia de expressão in vivo têm revolucionado o estudo de micro-

organismos patogênicos e o desenvolvimento de vacinas. A disponibilidade de genomas 

completos e avanços atuais na biologia molecular possibilitam que cada antígeno de um 

patógeno possa ser testado quanto à sua habilidade de induzir uma resposta imune 

protetora.  

Várias técnicas de predição in silico vêm sendo desenvolvidas para identificar 

candidatos vacinais, principalmente proteínas presentes nos genomas de patógenos 

com propriedades antigênicas. Dessa forma, o mapeamento de epítopos tem conduzido 

ao chamado “epitope fishing”, o escaneamento de genomas de patógenos para a busca 

de epítopos potenciais utilizando algoritmos de predição (DE GROOT e BERZOFSKY, 

2004). PIZZA et al. (2000), junto com o Institute for Genomic Research (TIGR), 

desenvolveram e validaram a aplicação da vacinologia reversa na predição de alvos 

vacinais contra bactérias patogênicas (PIZZA et al., 2000). Um exemplo prático resultante 

da aplicação da vacinologia reversa é a vacina contra Neisseria meningitidis sorogrupo 

B (Bexsero®), composta pela quimera de três antígenos selecionados pela análise do 

genoma bacteriano, mais outras vesículas de membrana da N. meningitidis Sorogrupo 

B, adsorvidos em Hidróxido de Alumínio (PIZZA et al., 2000). A N. meningitidis é o 

principal agente etiológico de sepse e meningite em crianças e jovens e, recentemente, 

a vacina Bexsero® foi avaliada, aprovada e introduzida no mercado e comercializada na 

União Europeia, na Austrália e nos Estados Unidos (LECA et al., 2015). Além disso, a 

vacinologia reversa permitiu estudo de diversas outras bactérias o que acarretou na 

elucidação de mecanismos desconhecidos da biologia dos patógenos, na identificação 

de fatores de patogenicidade e na identificação de fatores de virulência (DELANY et al., 

2013). 

A partir dos estudos conduzidos por PIZZA et al. (2000), outros pesquisadores 

utilizando análises in silico em bactérias como Staphylococcus aureus e Bacillus 

anthracis revelaram dezenas de proteínas imunogênicas (de 15 e 84 proteínas) como 

novos candidatos vacinais (RINAUDO et al., 2009). Várias outras potenciais proteínas 

vêm sendo estudadas, como, por exemplo, proteínas de Streptococcus do sorogrupo A, 
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S. pneumoniae causadora de pneumonia, otite e meningite (HAVA e CAMILLI, 2002), e 

S. pyogenes, causadora de faringite e pneumonia (MORA et al., 2005). Outras bactérias 

vêm sendo estudadas, como Chlamydia trachomatis, Clostridium difficile e Escherichia 

coli, a fim de se desenvolver uma potencial vacina contra a infecção por estes micro-

organismos (MONTIGIANI et al., 2002; STABLER et al., 2006; BERLANDA SCORZA et 

al., 2008). 

Apesar de vários estudos na área de desenvolvimento de vacinas, até os dias atuais 

não existe uma vacina para humanos licenciada para nenhuma das leishmanioses. 

Dessa maneira, ainda há necessidade de uma vacina eficaz e segura capaz de ser 

empregada em campanhas de vacinação em massa. À vista disso, muitas outras 

estratégias para identificação de antígenos vêm sendo sugeridas para o desenho de 

vacinas contra as leishmanioses. Dentre essas estratégias, a imunoinformática 

(vacinologia reversa) parece ser muito promissora.  

Diante do exposto, este projeto foi sugerido de forma estratégica propondo a 

utilização da imunoinformática para o mapeamento de epítopos e diferentes abordagens 

para o desenho de vacinas. Propusemos a triagem de peptídeos em modelo canino 

naturalmente infectado para a avaliação de importantes marcadores de proteção. 

Sugerimos também algumas abordagens como vacinas quiméricas poliepítopos e 

vacinas compostas por coquetel de peptídeos na tentativa de contribuir nessa área de 

desenho e desenvolvimento de vacinas contra as leishmanioses. 
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1.2 OBJETIVO GERAL  

Empregar a vacinologia reversa para desenvolver uma abordagem integrativa de 

imunoinformática capaz de identificar, triar e testar peptídeos de Leishmania spp 

resultando no desenho e desenvolvimento de vacinas poliepítopos e de coquetel de 

peptídeos contra a leishmaniose visceral. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

30 
 

1.3 REFERÊNCIAS  

AGALLOU, M.; MARGARONI, M.; KARAGOUNI, E. Cellular vaccination with bone 

marrow-derived dendritic cells pulsed with a peptide of Leishmania infantum KMP-11 and 

CpG oligonucleotides induces protection in a murine model of visceral leishmaniasis. 

Vaccine, v. 29, n. 31, p. 5053-64, Jul 12 2011. 

AGUIAR-SOARES, R. D.  et al. LBSapSal-vaccinated dogs exhibit increased circulating 

T-lymphocyte subsets (CD4(+) and CD8(+)) as well as a reduction of parasitism after 

challenge with Leishmania infantum plus salivary gland of Lutzomyia longipalpis. Parasit 

Vectors, v. 7, p. 61,  2014. 

AHLUWALIA, I. B.  et al. Visceral leishmaniasis: consequences of a neglected disease in 

a Bangladeshi community. Am J Trop Med Hyg, v. 69, n. 6, p. 624-8, Dec 2003. 

ALVAR, J.  et al. The relationship between leishmaniasis and AIDS: the second 10 years. 

Clin Microbiol Rev, v. 21, n. 2, p. 334-59, table of contents, Apr 2008. 

ALVAR, J.  et al. Canine leishmaniasis. Adv Parasitol, v. 57, p. 1-88,  2004. 

ANDRADE, H. M.  et al. Evaluation of the immune response and production of interferon 

in canine visceral leishmaniasis. Revue de médecine vétérinaire,  1999. 

BAMBINI, S.; RAPPUOLI, R. The use of genomics in microbial vaccine development. 

Drug Discov.Today, v. 14, n. 5-6, p. 252-60,  2009. 

BANERJEE, A.  et al. Live Attenuated Leishmania donovani Centrin Gene-Deleted 

Parasites Induce IL-23-Dependent IL-17-Protective Immune Response against Visceral 

Leishmaniasis in a Murine Model. J Immunol, v. 200, n. 1, p. 163-76, Jan 1 2018. 

BERLANDA SCORZA, F.  et al. Proteomics characterization of outer membrane vesicles 

from the extraintestinal pathogenic Escherichia coli DeltatolR IHE3034 mutant. Mol Cell 

Proteomics, v. 7, n. 3, p. 473-85, Mar 2008. 

BERRIMAN, M.  et al. The genome of the African trypanosome Trypanosoma brucei. 

Science, v. 309, n. 5733, p. 416-22,  2005. 

BORJA-CABRERA, G. P.  et al. Long lasting protection against canine kala-azar using 

the FML-QuilA saponin vaccine in an endemic area of Brazil (Sao Goncalo do Amarante, 

RN). Vaccine, v. 20, n. 27-28, p. 3277-84, Sep 10 2002. 

BRASIL. Dados epidemiólogicos da Leishmaniose Visceral Humana  Ministério da 

Saúde.Sinan/SVS/MS 2017. 

BRUSIC, V.; PETROVSKY, N. Immunoinformatics and its relevance to understanding 

human immune disease. Expert Rev Clin Immunol, v. 1, n. 1, p. 145-57, May 2005. 

BRYCESON, A. A policy for leishmaniasis with respect to the prevention and control of 

drug resistance. Trop Med Int Health, v. 6, n. 11, p. 928-34, Nov 2001. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

31 
 

CARCELEN, J.  et al. The chimerical multi-component Q protein from Leishmania in the 

absence of adjuvant protects dogs against an experimental Leishmania infantum 

infection. Vaccine, v. 27, n. 43, p. 5964-73, Oct 9 2009. 

CARDOSO, L.  et al. Use of a leishmanin skin test in the detection of canine Leishmania-

specific cellular immunity. Vet Parasitol, v. 79, n. 3, p. 213-20, Nov 16 1998. 

CARVALHO, A. M. et al. Immunologic response and memory T cells in subjects cured of 

tegumentary leishmaniasis. BMC Infect Dis, v. 13, p. 529, Nov 09 2013. 

COURA-VITAL, W.  et al. Prevalence and factors associated with Leishmania infantum 

infection of dogs from an urban area of Brazil as identified by molecular methods. PLoS 

Negl Trop Dis, v. 5, n. 8, p. e1291, Aug 2011. 

COURTENAY, O.  et al. Visceral leishmaniasis in the hoary zorro Dusicyon vetulus: a 

case of mistaken identity. Trans R Soc Trop Med Hyg, v. 90, n. 5, p. 498-502, Sep-Oct 

1996. 

CROFT, S. L.; COOMBS, G. H. Leishmaniasis--current chemotherapy and recent 

advances in the search for novel drugs. Trends Parasitol, v. 19, n. 11, p. 502-8, Nov 

2003. 

CROFT, S. L.; SUNDAR, S.; FAIRLAMB, A. H. Drug resistance in leishmaniasis. Clin 

Microbiol Rev, v. 19, n. 1, p. 111-26, Jan 2006. 

D'ARGENIO, D. A.; WILSON, C. B. A decade of vaccines: Integrating immunology and 

vaccinology for rational vaccine design. Immunity, v. 33, n. 4, p. 437-40, Oct 29 2010. 

DA COSTA-VAL, A. P.  et al. Canine visceral leishmaniasis: relationships between clinical 

status, humoral immune response, haematology and Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis 

infectivity. Vet J, v. 174, n. 3, p. 636-43, Nov 2007. 

DA SILVA, V. O.  et al. A phase III trial of efficacy of the FML-vaccine against canine kala-

azar in an endemic area of Brazil (Sao Goncalo do Amaranto, RN). Vaccine, v. 19, n. 9-

10, p. 1082-92, Dec 8 2000. 

DANTAS-TORRES, F.; BRANDAO-FILHO, S. P. Visceral leishmaniasis in Brazil: 

revisiting paradigms of epidemiology and control. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, v. 48, 

n. 3, p. 151-6, May-Jun 2006. 

DARRAH, P. A.  et al. Multifunctional TH1 cells define a correlate of vaccine-mediated 

protection against Leishmania major. Nat Med, v. 13, n. 7, p. 843-50, Jul 2007. 

DAS, S.  et al. Modular multiantigen T cell epitope-enriched DNA vaccine against human 

leishmaniasis. Sci Transl Med, v. 6, n. 234, p. 234ra56, Apr 30 2014. 

DE GROOT, A. S.; BERZOFSKY, J. A. From genome to vaccine--new immunoinformatics 

tools for vaccine design. Methods, v. 34, n. 4, p. 425-8,  2004. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

32 
 

DEANE, L. M. Leishmaniose visceral no Brasil: estudos sobre reservatórios e 

transmissores realizados no Estado do Ceará. 1956. 162 (Doutorado). Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo 

DELANY, I.; RAPPUOLI, R.; SEIB, K. L. Vaccines, reverse vaccinology, and bacterial 

pathogenesis. Cold Spring Harb Perspect Med, v. 3, n. 5, p. a012476, May 1 2013. 

DIAS, D. S.  et al. Antigenicity, immunogenicity and protective efficacy of a conserved 

Leishmania hypothetical protein against visceral leishmaniasis. Parasitology, p. 1-12, 

Nov 8 2017. 

 

DOS REIS, L. L.  et al. Changes in the epidemiology of visceral leishmaniasis in Brazil 

from 2001 to 2014. Rev Soc Bras Med Trop, v. 50, n. 5, p. 638-45, Sep-Oct 2017. 

DUBE, A.  et al. Refractoriness to the treatment of sodium stibogluconate in Indian kala-

azar field isolates persist in in vitro and in vivo experimental models. Parasitol Res, v. 

96, n. 4, p. 216-23, Jun 2005. 

EL SAYED, N. M.  et al. The genome sequence of Trypanosoma cruzi, etiologic agent of 

Chagas disease. Science, v. 309, n. 5733, p. 409-15,  2005. 

ENGWERDA, C. R.; ATO, M.; KAYE, P. M. Macrophages, pathology and parasite 

persistence in experimental visceral leishmaniasis. Trends Parasitol, v. 20, n. 11, p. 524-

30, Nov 2004. 

FERNANDES, A. P.  et al. Protective immunity against challenge with Leishmania 

(Leishmania) chagasi in beagle dogs vaccinated with recombinant A2 protein. Vaccine, 

v. 26, n. 46, p. 5888-95, Oct 29 2008. 

FUJIWARA, R. T.  et al. Immunogenicity in dogs of three recombinant antigens (TSA, 

LeIF and LmSTI1) potential vaccine candidates for canine visceral leishmaniasis. Vet 

Res, v. 36, n. 5-6, p. 827-38, Sep-Dec 2005. 

GAFUROV, I. M. [Experience in controlling and preventing zoonotic cutaneous 

leishmaniasis in Uzbekistan]. Med Parazitol (Mosk), n. 1, p. 58-9, Jan-Mar 1999. 

GARCIA, N.  et al. Evidence of Leishmania infantum infection in rabbits (Oryctolagus 

cuniculus) in a natural area in Madrid, Spain. Biomed Res Int, v. 2014, p. 318254,  2014. 

GARDNER, M. J.  et al. Sequence of Plasmodium falciparum chromosomes 2, 10, 11 and 

14. Nature, v. 419, n. 6906, p. 531-4,  2002. 

GARNHAM, P. C. C. The Leishmaniases in Biology and Medicine, Vol. 1. Biology and 

Epidemiology. Ed. W. Peters and R. Killick-Kendrick. 550 pages plus index. ISBN 0 12 

552101 4. Academic Press, London, 1987. £69.00. Parasitology, v. 96, n. 03, p. 642-,  

1988. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

33 
 

GENARO, O.  et al. Phase III randomized double blind clinical trial on the efficacy of a 

vaccine against canine visceral leishmaniasis in urban area of MONTES CLAROS, MG, 

BRAZIL MEM INST OSWALDO CRUZ,  1996. 

GIUNCHETTI, R. C.  et al. Immunogenicity of a killed Leishmania vaccine with saponin 

adjuvant in dogs. Vaccine, v. 25, n. 44, p. 7674-86, Nov 1 2007. 

GIUNCHETTI, R. C.  et al. Antigenicity of a whole parasite vaccine as promising candidate 

against canine leishmaniasis. Res Vet Sci, v. 85, n. 1, p. 106-12, Aug 2008. 

GRADONI, L.  et al. Failure of a multi-subunit recombinant leishmanial vaccine (MML) to 

protect dogs from Leishmania infantum infection and to prevent disease progression in 

infected animals. Vaccine, v. 23, n. 45, p. 5245-51, Nov 1 2005. 

GRIMALDI, G., JR.  et al. Field trial of efficacy of the Leish-tec(R) vaccine against canine 

leishmaniasis caused by Leishmania infantum in an endemic area with high transmission 

rates. PLoS One, v. 12, n. 9, p. e0185438,  2017. 

GRIMALDI, G., JR.  et al. Clinical and parasitological protection in a Leishmania infantum-

macaque model vaccinated with adenovirus and the recombinant A2 antigen. PLoS Negl 

Trop Dis, v. 8, n. 6, p. e2853, Jun 2014. 

GUERRA, L. L.  et al. Evaluation of the influence of tissue parasite density on 

hematological and phenotypic cellular parameters of circulating leukocytes and 

splenocytes during ongoing canine visceral leishmaniasis. Parasitol Res, v. 104, n. 3, p. 

611-22, Feb 2009. 

HAVA, D. L.; CAMILLI, A. Large-scale identification of serotype 4 Streptococcus 

pneumoniae virulence factors. Mol Microbiol, v. 45, n. 5, p. 1389-406, Sep 2002. 

IVENS, A. C.  et al. The genome of the kinetoplastid parasite, Leishmania major. Science, 

v. 309, n. 5733, p. 436-42,  2005. 

JAIGIRDAR, S. A.; MACLEOD, M. K. Development and Function of Protective and 

Pathologic Memory CD4 T Cells. Front Immunol, v. 6, p. 456,  2015. 

KAYE, P. M.; AEBISCHER, T. Visceral leishmaniasis: immunology and prospects for a 

vaccine. Clin Microbiol Infect, v. 17, n. 10, p. 1462-70, Oct 2011. 

KAYE, P. M.  et al. The immunopathology of experimental visceral leishmaniasis. 

Immunol Rev, v. 201, p. 239-53, Oct 2004. 

KHALIL, E. A.  et al. Treatment of visceral leishmaniasis with sodium stibogluconate in 

Sudan: management of those who do not respond. Ann Trop Med Parasitol, v. 92, n. 2, 

p. 151-8, Mar 1998. 

LAUER, P.  et al. Genome analysis reveals pili in Group B Streptococcus. Science, v. 

309, n. 5731, p. 105, Jul 1 2005. 

LECA, M.  et al. Meningococcal vaccines: Current state and future outlook. Pathol Biol 

(Paris), v. 63, n. 3, p. 144-51, Jun 2015. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

34 
 

LEMESRE, J. L.  et al. Protection against experimental visceral leishmaniasis infection in 

dogs immunized with purified excreted secreted antigens of Leishmania infantum 

promastigotes. Vaccine, v. 23, n. 22, p. 2825-40, Apr 22 2005. 

LOEUILLET, C.; BANULS, A. L.; HIDE, M. Study of Leishmania pathogenesis in mice: 

experimental considerations. Parasit Vectors, v. 9, p. 144, Mar 11 2016. 

MAHANTESH, V.  et al. Immuno-informatics based approaches to identify CD8+ T cell 

epitopes within the Leishmania donovani 3-ectonucleotidase in cured visceral 

leishmaniasis subjects. Microbes Infect, v. 19, n. 6, p. 358-69, Jun 2017. 

MAYRINK, W.  et al. Phase I and II open clinical trials of a vaccine against Leishmania 

chagasi infections in dogs. Mem Inst Oswaldo Cruz, v. 91, n. 6, p. 695-7, Nov-Dec 1996. 

MCMAHON-PRATT, D.; ALEXANDER, J. Does the Leishmania major paradigm of 

pathogenesis and protection hold for New World cutaneous leishmaniases or the visceral 

disease? Immunological Reviews, v. 201, n. 1, p. 206-24,  2004. 

MENDONÇA, L. Z.  et al. Multicomponent LBSap vaccine displays immunological and 

parasitological profiles similar to those of Leish-Tec(R) and Leishmune(R) vaccines 

against visceral leishmaniasis. Parasit Vectors, v. 9, p. 472, Aug 30 2016. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, P. E. A. Suspensão da licença de fabricação e 

comercialização da Vacina Leishmune, de propriedade da empresa Zoetis Saúde 

Animal 2014. 

MOLANO, I.  et al. A Leishmania infantum multi-component antigenic protein mixed with 

live BCG confers protection to dogs experimentally infected with L. infantum. Vet 

Immunol Immunopathol, v. 92, n. 1-2, p. 1-13, Mar 20 2003. 

MOLINA, R.  et al. Infectivity of dogs naturally infected with Leishmania infantum to 

colonized Phlebotomus perniciosus. Trans R Soc Trop Med Hyg, v. 88, n. 4, p. 491-3, 

Jul-Aug 1994. 

MONTIGIANI, S.  et al. Genomic approach for analysis of surface proteins in Chlamydia 

pneumoniae. Infect Immun, v. 70, n. 1, p. 368-79, Jan 2002. 

MORA, M.  et al. Group A Streptococcus produce pilus-like structures containing 

protective antigens and Lancefield T antigens. Proc Natl Acad Sci U S A, v. 102, n. 43, 

p. 15641-6, Oct 25 2005. 

MOREIRA, N. D.  et al. Histological study of cell migration in the dermis of hamsters after 

immunisation with two different vaccines against visceral leishmaniasis. Vet Immunol 

Immunopathol, v. 128, n. 4, p. 418-24, Apr 15 2009. 

MORENO, J.; ALVAR, J. Canine leishmaniasis: epidemiological risk and the experimental 

model. Trends Parasitol, v. 18, n. 9, p. 399-405, Sep 2002. 

NICOLLE, C. H. Cultures des corps de Leishman isoles de la rate dans trois cas d'anemic 

sptenique infantile. Bull. Soc. Pathol. Exot., v. 1:121,  1908. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

35 
 

NIETO, A.  et al. Mechanisms of resistance and susceptibility to experimental visceral 

leishmaniosis: BALB/c mouse versus Syrian hamster model. Vet Res, v. 42, p. 39, Feb 

23 2011. 

NOGUEIRA, F. S.  et al. Leishmune vaccine blocks the transmission of canine visceral 

leishmaniasis: absence of Leishmania parasites in blood, skin and lymph nodes of 

vaccinated exposed dogs. Vaccine, v. 23, n. 40, p. 4805-10, Sep 23 2005. 

OANY, A. R.; EMRAN, A. A.; JYOTI, T. P. Design of an epitope-based peptide vaccine 

against spike protein of human coronavirus: an in silico approach. Drug Des Devel Ther, 

v. 8, p. 1139-49,  2014. 

OLIVA, G.  et al. A randomised, double-blind, controlled efficacy trial of the LiESP/QA-21 

vaccine in naive dogs exposed to two leishmania infantum transmission seasons. PLoS 

Negl Trop Dis, v. 8, n. 10, p. e3213, Oct 2014. 

OLIVEIRA, F. S.  et al. PCR-based diagnosis for detection of Leishmania in skin and 

blood of rodents from an endemic area of cutaneous and visceral leishmaniasis in Brazil. 

Vet Parasitol, v. 129, n. 3-4, p. 219-27, May 15 2005. 

OMILUSIK, K. D.; GOLDRATH, A. W. The origins of memory T cells. Nature, v. 552, n. 

7685, p. 337-9, Dec 21 2017. 

PAHO. Informe Epidemiológico das Américas. Leishmanioses. Organização de 

saúde Pan Americana, p.8. 2017 

PALATNIK-DE-SOUSA, C. B.  et al. Impact of canine control on the epidemiology of 

canine and human visceral leishmaniasis in Brazil. Am J Trop Med Hyg, v. 65, n. 5, p. 

510-7, Nov 2001. 

PESSOA, S. B. Profilaxia da leishmaniose tegumentar no Estado de São Paulo. Folha 

Méd., v. 22,  1941a. 

______. Segunda nota sobre a vacinação preventiva na leishmaniose tegumentar 

americana com leptomonas mortos. Rev. paul. Med., v. 19, p. 8,  1941b. 

PESSOA, S. B.; PESTANA, B. R. Ensaio sobre a vacinação preventiva na Leishmaniose 

Tegumentar Americana com germes mortos. Rev Biol Higiene 10,  1940. 

PINELLI, E.  et al. A canine CD8+ cytotoxic T-cell line specific for Leishmania infantum-

infected macrophages. Tissue Antigens, v. 43, n. 3, p. 189-92, Mar 1994b. 

PINELLI, E.  et al. Leishmania infantum-specific T cell lines derived from asymptomatic 

dogs that lyse infected macrophages in a major histocompatibility complex-restricted 

manner. Eur J Immunol, v. 25, n. 6, p. 1594-600, Jun 1995. 

PINELLI, E.  et al. Cellular and humoral immune responses in dogs experimentally and 

naturally infected with Leishmania infantum. Infect Immun, v. 62, n. 1, p. 229-35, Jan 

1994a. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

36 
 

PINELLI, E.  et al. Compensation for decreased expression of B7 molecules on 

Leishmania infantum-infected canine macrophages results in restoration of parasite-

specific T-cell proliferation and gamma interferon production. Infect Immun, v. 67, n. 1, 

p. 237-43, Jan 1999b. 

PINELLI, E.  et al. Detection of canine cytokine gene expression by reverse transcription-

polymerase chain reaction. Vet Immunol Immunopathol, v. 69, n. 2-4, p. 121-6, Aug 2 

1999a. 

PIZZA, M.  et al. Identification of vaccine candidates against serogroup B meningococcus 

by whole-genome sequencing. Science, v. 287, n. 5459, p. 1816-20,  2000. 

RAFATI, S.  et al. Protective vaccination against experimental canine visceral 

leishmaniasis using a combination of DNA and protein immunization with cysteine 

proteinases type I and II of L. infantum. Vaccine, v. 23, n. 28, p. 3716-25, May 25 2005. 

RAMPLING, T.  et al. Safety and High Level Efficacy of the Combination Malaria Vaccine 

Regimen of RTS,S/AS01B With Chimpanzee Adenovirus 63 and Modified Vaccinia 

Ankara Vectored Vaccines Expressing ME-TRAP. J Infect Dis, v. 214, n. 5, p. 772-81, 

Sep 1 2016. 

RAPPUOLI, R. Reverse vaccinology, a genome-based approach to vaccine 

development. Vaccine, v. 19, n. 17-19, p. 2688-91,  2001. 

REGINA-SILVA, S.  et al. Field randomized trial to evaluate the efficacy of the Leish-Tec® 

vaccine against canine visceral leishmaniasis in an endemic area of Brazil. Vaccine, v. 

34, n. 19, p. 2233-9, Apr 27 2016. 

REIS, A. B.  et al. Immunity to Leishmania and the rational search for vaccines against 

canine leishmaniasis. Trends Parasitol, v. 26, n. 7, p. 341-9, Jul 2010. 

REIS, A. B.  et al. Systemic and compartmentalized immune response in canine visceral 

leishmaniasis. Vet Immunol Immunopathol, v. 128, n. 1-3, p. 87-95, Mar 15 2009. 

REIS, A. B.  et al. Phenotypic features of circulating leucocytes as immunological markers 

for clinical status and bone marrow parasite density in dogs naturally infected by 

Leishmania chagasi. Clin.Exp.Immunol., v. 146, n. 2, p. 303-11,  2006a. 

REIS, A. B.  et al. Isotype patterns of immunoglobulins: hallmarks for clinical status and 

tissue parasite density in Brazilian dogs naturally infected by Leishmania (Leishmania) 

chagasi. Vet Immunol Immunopathol, v. 112, n. 3-4, p. 102-16, Aug 15 2006b. 

REIS, L. E. S.  et al. Mixed Formulation of Conventional and Pegylated Meglumine 

Antimoniate-Containing Liposomes Reduces Inflammatory Process and Parasite Burden 

in Leishmania infantum-Infected BALB/c Mice. Antimicrob Agents Chemother, v. 61, n. 

11, Nov 2017. 



Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

37 
 

RESENDE, L. A.  et al. Impact of LbSapSal Vaccine in Canine Immunological and 

Parasitological Features before and after Leishmania chagasi-Challenge. PLoS One, v. 

11, n. 8, p. e0161169,  2016. 

RINAUDO, C. D.  et al. Vaccinology in the genome era. J.Clin.Invest, v. 119, n. 9, p. 

2515-25,  2009. 

ROATT, B. M.  et al. A Vaccine Therapy for Canine Visceral Leishmaniasis Promoted 

Significant Improvement of Clinical and Immune Status with Reduction in Parasite 

Burden. Front Immunol, v. 8, p. 217,  2017. 

ROATT, B. M.  et al. Performance of LBSap vaccine after intradermal challenge with L. 

infantum and saliva of Lu. longipalpis: immunogenicity and parasitological evaluation. 

PLoS One, v. 7, n. 11, p. e49780,  2012. 

RODRIGUES, A.  et al. Leishmania infantum antigens modulate memory cell subsets of 

liver resident T lymphocyte. Immunobiology, v. 222, n. 2, p. 409-22, Feb 2017. 

SALDARRIAGA, O. A.  et al. Immunogenicity of a multicomponent DNA vaccine against 

visceral leishmaniasis in dogs. Vaccine, v. 24, n. 11, p. 1928-40, Mar 10 2006. 

SALLUSTO, F.  et al. Two subsets of memory T lymphocytes with distinct homing 

potentials and effector functions. Nature, v. 401, n. 6754, p. 708-12, Oct 14 1999. 

SAÚDE, M. D. Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral. Primeira. 

Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 120 ISBN 85-334-0742-4. Disponível em: 

< http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_leish_visceral2006.pdf >. 

SAVANI, E. S.  et al. The first record in the Americas of an autochthonous case of 

Leishmania (Leishmania) infantum chagasi in a domestic cat (Felix catus) from Cotia 

County, Sao Paulo State, Brazil. Vet Parasitol, v. 120, n. 3, p. 229-33, Mar 25 2004. 

SCHIRMBECK, R.  et al. Enhanced priming of multispecific, murine CD8+ T cell 

responses by DNA vaccines expressing stress protein-binding polytope peptides. J 

Immunol, v. 171, n. 3, p. 1240-6, Aug 1 2003. 

SEDER, R. A.; DARRAH, P. A.; ROEDERER, M. T-cell quality in memory and protection: 

implications for vaccine design. Nat Rev Immunol, v. 8, n. 4, p. 247-58, Apr 2008. 

SOLANO-GALLEGO, L.  et al. Directions for the diagnosis, clinical staging, treatment and 

prevention of canine leishmaniosis. Vet Parasitol, v. 165, n. 1-2, p. 1-18, Oct 28 2009. 

SOLANO-GALLEGO, L.  et al. The Ibizian hound presents a predominantly cellular 

immune response against natural Leishmania infection. Vet Parasitol, v. 90, n. 1-2, p. 

37-45, Jun 10 2000. 

STABLER, R. A.  et al. Comparative phylogenomics of Clostridium difficile reveals clade 

specificity and microevolution of hypervirulent strains. J Bacteriol, v. 188, n. 20, p. 7297-

305, Oct 2006. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_leish_visceral2006.pdf


Brito, R. C. F.                                                                                                      2018 

38 
 

TESH, R. B. Control of zoonotic visceral leishmaniasis: is it time to change strategies? 

Am J Trop Med Hyg, v. 52, n. 3, p. 287-92, Mar 1995. 

THAKUR, C. P.; KUMAR, K. Post kala-azar dermal leishmaniasis: a neglected aspect of 

kala-azar control programmes. Ann Trop Med Parasitol, v. 86, n. 4, p. 355-9, Aug 1992. 

VITORIANO-SOUZA, J.  et al. Kinetics of cell migration to the dermis and hypodermis in 

dogs vaccinated with antigenic compounds of Leishmania braziliensis plus saponin. 

Vaccine, v. 26, n. 31, p. 3922-31, Jul 23 2008. 

WHO. World health statistics 2010. World health statistics 2010. Geneva: World Health 

Organization,: 177 p. p. 2010. 

WHO, W. H. O.-. Generative evidence Improve the effectivess of control 

programmes. Geneva, Suiça. 2004 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 : Construção de uma abordagem integrativa de 

bioinformática (imunoinformática) e sua validação para 

mapeamento de epítopos imunogênicos em proteomas 

preditos de Leishmania spp 

 



Brito, R. C. F.                                                                                                       2018 

40 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

2.1.1 Imunoinformática aplicada na identificação de epítopos imunoprotetores 

contra as leishmanioses 

A imunoinformática vem sendo empregada como uma importante ferramenta no 

mapeamento de epítopos com potencial imunogênico não só em bactérias, mas também 

em organismos eucariotos como protozoários. Dessa forma, a possibilidade da utilização 

dessa abordagem em organismos mais complexos vem estimulando vários grupos de 

pesquisa a utilizarem essa abordagem da bioinformática na busca de novos alvos 

vacinais. Essa abordagem, começou a ser empregada em estudos envolvendo as 

leishmanioses na década de 90. Um estudo pioneiro utilizou o algoritmo de predição de 

células T, o AMPHI para o mapeamento de epítopos imunogênicos da proteína GP63 de 

L. major (YANG et al., 1991). A partir desse estudo muitos outros foram surgindo 

utilizando a predição de epítopos em proteínas sabidamente imunogênicas com o 

objetivo de entender melhor a resposta imune dirigida contra esses antígenos ou de 

desenhar vacinas multiepítopos mais especificas para ativação de linfócitos T. 

Em um trabalho utilizando o proteoma predito de L. major foi realizada a predição in 

silico de epítopos de células T CD8+. As predições foram validadas in vivo, apresentando 

um percentual de imunogenicidade de 54% em camundongos testando 26 peptídeos 

selecionados (HERRERA-NAJERA et al., 2009). Recentemente, nosso grupo de 

pesquisa avaliou o desempenho de oito programas de código livre utilizados para 

análises de imunoinformática. Os programas avaliados foram: NetCTL e NetMHC para 

células T CD8+, BepiPred, AAP12 e BCPred12 para células B e WoLF PSORT, TargetP 

e Sigcleave para localização subcelular de proteínas. Essas análises foram realizadas 

em proteínas de protozoários, utilizando epítopos (imunogênicos e não imunogênicos) 

testados experimentalmente, disponíveis em bancos de dados de domínio público. Para 

isso, desenvolvemos um modelo de banco de dados relacional que possibilitasse a 

integração dos dados obtidos a partir das predições. Tal ferramenta possui um papel 

importantíssimo, permitindo o mapeamento dos potenciais epítopos (RESENDE et al., 

2012). Após essa avaliação, pudemos perceber que há uma diminuição no desempenho 
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dos algoritmos de predição de epítopos para proteínas de protozoários quando 

comparado ao desempenho descrito anteriormente na literatura. Esse fato poderia ser 

explicado pelos dados utilizados para o treinamento desses algoritmos, que é 

proveniente predominantemente de bactérias e de vírus. Considerando o viés 

composicional das proteínas de parasitos, os resultados mostram que, quando 

combinados, esses algoritmos podem ser utilizados como poderosas ferramentas para a 

predição de epítopos em proteínas desses organismos. Adicionalmente, para os 

programas de predição da localização subcelular, constatamos que o WoLF PSORT teve 

a melhor acurácia entre os programas de predição avaliados  (RESENDE et al., 2012). 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Propor e testar uma abordagem computacional de predição de alto 

desempenho para análises de imunoinformática capazes de identificar 

proteínas de Leishmania spp. (Novo e Velho Mundo), com potencial 

imunogênico e testar seu desempenho utilizando candidatos vacinais 

comprovados em experimentos prévios publicados na literatura. 

 

• Criar redes de interação proteína-proteína (PPI) a partir das proteínas 

selecionadas e caracterizar as vias de sinalização dessas proteínas, 

correlacionando tais redes com o desempenho vacinal em experimentos 

prévios. 
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2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

2.3.1 Avaliação da abordagem de vacinologia reversa empregada para a 

identificação in silico de proteínas com potenciais imunogênicos. 

A abordagem computacional utilizada neste estudo foi inicialmente estabelecida e 

gerada a partir dos resultados obtidos durante a dissertação de mestrado intitulada: 

“Identificação de novos antígenos candidatos vacinais contra leishmaniose visceral 

canina no genoma de L. infantum utilizando a bioinformática como ferramenta” (BRITO, 

2014). O principal objetivo foi identificar proteínas com potencial imunogênico 

empregando algoritmos de predição de epítopos e de localização subcelular no proteoma 

de L. infantum, associado a métricas obtidas a partir de uma rede predita de interação 

proteína-proteína. A partir da abordagem integrativa desenvolvida, estabelecemos 

algumas estratégias para a validação do seu poder preditivo. 

Assim, com intuito de validar a abordagem computacional proposta, foram 

selecionados 20 candidatos vacinais de diferentes espécies de Leishmania spp 

frequentes no Novo e no Velho Mundo, previamente testados em modelo murino. Devido 

à falta de padronização em relação à eficácia de candidatos vacinais, os alvos proteicos 

selecionados foram categorizados de acordo com seus resultados (indicativos 

experimentais) em: a) não proteção (NP); b) proteção parcial (PP); e c) proteção (P). Os 

candidatos pertencem aos proteomas de L. amazonensis, L. braziliensis, L. major, L. 

mexicana, L. donovani e L. infantum. A categorização foi realizada de acordo com dados 

da literatura considerando fatores como a redução da carga parasitária ou a diminuição 

do tamanho de lesão, além da imunogenicidade desencadeada pela respectiva proteína 

utilizada em protocolos de imunização experimentais realizados por diferentes grupos de 

pesquisas no mundo. Somente dados referentes às proteínas isoladas foram 

considerados, portanto o papel dos adjuvantes nos candidatos vacinais foi descartado 

para este estudo. Finalmente, para cada proteína foram realizadas análises de 

correlação entre os resultados in silico obtidos pela vacinologia reversa e o desfecho dos 

resultados experimentais obtidos após imunização com a respectiva proteína. 
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2.3.1.1 Obtenção dos proteomas de Leishmania 

Para realizar as predições de epítopos dos candidatos foi necessário obter o 

proteoma predito de cada espécie. As sequências dos proteomas preditos das espécies 

de Leishmania dermatotrópicas e viscerotrópicas foram obtidas do banco de dados de 

domínio público TriTrypDB (Kinetoplastid Genomics Resource). Em relação ao proteoma 

de L. amazonensis, este foi obtido acessando o link 

http://bioinfo08.ibi.unicamp.br/leishmania/. O detalhamento dos proteomas preditos está 

representado no Quadro 2-1. 

Quadro 2-1 – Verão dos proteomas preditos das diferentes espécies de Leishmania e o número de 
proteínas preditas utilizados na validação da abordagem computacional proposta. 

Espécie Leishmania   Versão do proteoma Proteínas Preditas 
L. braziliensis 3.1 8.357 

L. amazonensis * 8.168 
L. mexicana 9.0 8.250 

L. major 9.0 8.400 
L. donovani 8.0 8.083 
L. infantum 3.2 8.241 

*Proteoma com alguns erros de anotação 

 

2.3.1.2 Predição de epítopos e da localização subcelular 

As predições nos proteomas preditos foram realizadas utilizando-se os mesmos 

algoritmos descritos por BRITO (2014) em sua dissertação de mestrado. Em relação à 

predição de epítopos para os ligantes de MHC de classe I, foram utilizados os algoritmos 

NetCTL (PETERS et al., 2003; NIELSEN et al., 2005; LARSEN et al., 2007) e NetMHC 

(BUUS et al., 2003; NIELSEN et al., 2003; NIELSEN et al., 2004). Enquanto que para a 

predição de epítopos ligantes de MHC de classe II, foi utilizado o algoritmo NetMHCII 

(NIELSEN et al., 2007; NIELSEN e LUND, 2009). Para epítopos de células B, foram 

empregados os algoritmos BepiPred (LARSEN et al., 2006) e dois algoritmos do pacote 

BCPreds, o BCPred12 e o AAP12 (CHEN et al., 2007; EL MANZALAWY et al., 2008b; 

2008a). A localização subcelular das proteínas foi determinada empregando-se o 

http://bioinfo08.ibi.unicamp.br/leishmania/
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algoritmo WoLF PSORT (BUUS et al., 2003; NIELSEN et al., 2003; NIELSEN et al., 2004; 

HORTON et al., 2007). 

Todos os algoritmos foram parametrizados para genomas de eucariotos. Para 

ligantes de MHC de classe I, as predições foram realizadas para 12 alelos de humano e 

sete de camundongo. Os seguintes alelos foram usados: A1, A2, A3, A24, A26, B7, B8, 

B27, B39, B44, B58, B62, H2-Db, Dk-H2, H2-Dd, H2-Kb, H2-Kd, Kk-H2e H2-Ld. Em 

relação a ligantes de MHC de classe II, foram usados 14 alelos de humano e três de 

camundongo totalizando 17 alelos, sendo eles: HLA-DRB1*01:01, HLA-DRB1*03:01, 

HLA-DRB1*04:01, HLA-DRB1*04:04, HLA-DRB1*04:05, HLA-DRB1*07:01, HLA-

DRB1*08:02, HLA-DRB1*09:01, HLA-DRB1*11:01, HLA-DRB1*13:02, HLA-

DRB1*15:01, HLA-DRB3*01:01, HLA-DRB4*01:01, HLA-DRB5*01:01, H2-IAs, H2-IAd e 

H2-IAb. 

Para integrar os dados e realizar as buscas das proteínas foi empregado o mesmo 

banco de dados descrito por BRITO (2014). Esse banco de dados relacional foi 

desenvolvido no sistema gerenciador de bancos de dados (SGBD) MySQL e foi de 

fundamental importância em todas as etapas deste estudo, uma vez que permite realizar 

buscas específicas e realizar a integração de dados mesmo quando a quantidade, 

permitindo a extração de informação biológica relevante. Sem o banco de dados 

relacional seria impossível realizar a integração de todos os resultados obtidos nesse 

projeto. 

2.3.1.3 Mapeamento das proteínas imunogênicas nas redes de interação proteína-

proteína (PPIs) 

Para realizar o mapeamento, foram criados dois grupos: P (proteção) contemplando 

as proteínas classificadas como “proteção” e “proteção parcial”; e NP (não proteção) para 

proteínas classificadas como “não proteção”. Essas proteínas foram pesquisadas no 

STRING v.10 (SZKLARCZYK et al., 2015) buscando redes de interações associadas a 

elas, utilizando Leishmania como referência. As fontes de interação usadas foram 

mineração de textos, experimentos, banco de dados, coexpressão, vizinhança, fusão de 

gene ou coocorrência, com um escore de confiança média (0,400). As redes foram 
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construídas utilizando as proteínas alvo como nodos centrais e expandindo para as 

primeiras vizinhanças, com o máximo de 500 interações. Através do STRING foram 

obtidas as redes de interação proteína-proteína (PPI) e os dados relacionados a vias de 

sinalização (KEGG) com enriquecimento (p<0,05) das proteínas envolvidas nas redes. 

As redes foram construídas empregando a ferramenta Cytoscape fazendo a fusão entre 

PPI e KEGG. 

2.3.2 Análises estatísticas 

As análises foram conduzidas no programa SPSS versão 20 (SPSS Inc., Chicago, 

IL,USA). As correlações e associações foram determinadas pelo teste bi-caudal de 

Spearman (r de spearman) e análises de correspondência (distâncias de qui-quadrado), 

respectivamente. Diferenças estatísticas foram consideradas quando o valor de p <0,05. 

 

 



Brito, R. C. F.                                                                                                       2018 

47 
 

2.4 RESULTADOS 

2.4.1 Validação da abordagem de imunoinformática 

Para validar a abordagem de bioinformática aplicada à vacinologia reversa proposta, 

realizamos diversas buscas no Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) com o 

objetivo de selecionar candidatos vacinais validados experimentalmente. Dessa forma, 

foram selecionadas 20 proteínas de seis espécies diferentes de Leishmania spp., as 

quais foram utilizadas como potenciais candidatos vacinais por diferentes grupos de 

pesquisa. Ressaltamos que cada proteína possui identificador MySQL (MySQL ID) que 

permitiu realizar as buscas no banco de dados relacional. Esse identificador foi 

correlacionado com o número de acesso Geninfo Identifier (GI). Assim, baseado nos 

resultados experimentais as proteínas foram divididas em três grupos, NP – Não 

Protetoras (9 proteínas), PP – Parcialmente Protetoras (5 proteínas) e P – Protetoras (6 

proteínas), detalhados na Tabela 2-1. Os números de acesso bem como as informações 

sobre as proteínas estão também descritos na Tabela 2-1. 

Para a identificação dos epítopos com potencial imunogênico no banco de dados, foi 

usada a linguagem SQL (Structured Query Language). Os resultados das predições de 

epítopos ligantes de MHC de classe I, II, de células B e da localização subcelular das 

proteínas estão detalhados na Tabela 2-2. A maioria das proteínas do grupo “proteção” 

foi predita como extracelular e as proteínas do grupo “não proteção” foram preditas como 

nucleares ou de compartimentos citoplasmáticos suscitando o papel de linfócitos B contra 

o parasito. Em relação às predições de epítopos ligantes de MHC de classe I e II, e 

epítopos para ativação de células B, notou-se um aumento gradual no número de 

epítopos para células T e B caminhando do grupo de “não proteção” em direção ao grupo 

de “proteção”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Tabela 2-1 - Antígenos candidatos vacinais selecionados de espécies de Leishmania dermatotrópicas e viscerotrópicas. Estão representadas proteínas testadas em modelo murino 

que foram selecionados de forma randômica na literatura. 

Tropismo 
Área 

geográfica 
Espécie Candidato Função MySQL ID Nº de acesso Modelo 

Resultado 
experimental 

Referência 

E
s
p

é
c
ie

s
 d

e
 L

e
is

h
m

a
n

ia
 D

e
rm

a
to

tr
ó

p
ic

a
s
 

Novo Mundo 

L. brazilinensis 

Thiol-specific-
antioxidant (TSA) 

Tryparedoxin peroxidase LbrM.15.1080 gi 154334618 murino Não proteção 
(SALAY et al., 

2007) 

LeiF 
Leishmania putative eukaryotic 

initiation factor 
LbrM.25.0580 gi 154338682 murino Não proteção 

(SALAY et al., 
2007) 

LACK 
Leishmania homolog of receptors 

for activated C-kinase 
LbrM.28.2950 gi 154340729 murino Proteção parcial 

(SALAY et al., 
2007) 

L. amazonensis 

P4 nuclease 
partial 

Endonuclease activity A16600 gi 29165287 murino Não proteção 
(CAMPBELL et 

al., 2003) 
Cysteine 
proteinase 

Cysteine-type peptidase activity A22180 gi 30142572 murino Proteção parcial 
(FEDELI et al., 

2010) 

HSP20 Heat shock protein A38570 gi 513044555 murino Não proteção 
(MONTALVO-

ALVAREZ et al., 
2008) 

GP46 Membrane glycoprotein A64110 gi 159321 murino Proteção 
(CHAMPSI e 
MCMAHON-

PRATT, 1988) 

L. Mexicana GP63 Metalloendopeptidase activity LmxM.10.0465 gi 401416782 murino Proteção 
(GONZALEZ et 

al., 1998) 

Velho Mundo L. major 

LmTSI Stress-induced protein sti1 LmjF.08.1110 gi 68124434 murino Proteção 
(MENDEZ et al., 

2001) 

GP63 Metalloendopeptidase activity LmjF.10.0470 gi 157865341 murino Proteção 
(RIVIER et al., 

1999) 

PSA 2 
Promastigote surface antigen 

protein 2 
LmjF.12.1000 gi 68124979 murino Não proteção 

(SJOLANDER et 
al., 1998) 

TSA 
Thiol-specific-antioxidant—
Tryparedoxin peroxidase 

LmjF.15.1080 gi 68125473 murino Não proteção 
(WEBB et al., 

1998) 

Histone H1 DNA binding LmjF.27.1190 gi 4008565 murino Não proteção 
(SOLIOZ et al., 

1999) 

LACK 
Leishmania homolog of receptors 

for activated C-kinase 
LmjF.28.2740 gi 157872022 murino Proteção parcial 

(SOUSSI et al., 
2000) 

E
s
p

é
c
ie

 d
e

 L
e
is

h
m

a
n

ia
 

V
is

c
e
ro

tr
ó

p
ic

a
s

  

Novo Mundo L. infantum 

H2A DNA binding LinJ.21.1160 gi 339898105 murino Não proteção 
(CARRION et al., 

2008) 

LiCY1 Peptidylprolyl isomerase LinJ.25.0940 gi 146088699 murino Proteção parcial 
(SANTOS-

GOMES et al., 
2014) 

Histone H1 DNA binding LinJ.27.1070 gi 78146500 murino Não proteção 
(AGALLOU et al., 

2012) 

CPC Cysteine-type peptidase activity LinJ.29.0860 gi 146092987 murino Proteção 
(KHOSHGOO et 

al., 2008) 

Velho Mundo L. donovani 
NH36 Hydrolase activity 

LdBPK_181570
.1 

gi 19697561 murino Proteção parcial 
(AGUILAR-BE et 

al., 2005) 

A2 
Amastigote-specific protein—

stress response protein 
LdBPK_220560
.1 

gi 12382244 murino Proteção 
(GHOSH et al., 

2001) 
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Tabela 2-2 – Número de epítopos ligantes do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), número de epítopos preditos para células B e predição da 
localização subcelular por diferentes programas computacionais. cit: citoplasmática; nuc: nuclear; ext: extracelular; pla: membrana plasmática 

RE – Resultados experimental 

 

 

 

MySQL ID 

Predição de epítopos ligantes de MHC Predição de epítopos de células B 

RE 1 Predição da localização subcelular  Epítopos ligantes de  MHC I Epítopos ligantes de MHC II 
AAP12 BCPred12 BepiPred 

NetMHC NetCTL NetMHCII 

A64110 28 149 739 193 20 10 Proteção Ext 

LmxM.10.0465 31 196 747 302 91 36 Proteção Ext 

LmjF.08.1110 29 177 369 291 79 16 Proteção Cit 

LmjF.10.0470 27 177 668 317 52 19 Proteção Pla 

LinJ.29.0860 21 99 331 201 85 4 Proteção Ext 

LdBPK_220560.1 35 159 669 200 165 12 Proteção Pla 

LbrM.28.2950 14 67 298 130 15 2 Proteção parcial Nuc 

A22180 15 105 403 214 65 14 Proteção parcial Ext 

LmjF.28.2740 16 64 301 172 18 7 Proteção parcial Nuc 

LinJ.25.0940 8 26 116 98 69 2 Proteção parcial Cit 

LdBPK_181570.1 14 89 356 161 63 2 Proteção parcial Ext 

A38570 10 46 146 52 0 5 Não proteção Ext 

LbrM.15.1080 7 74 132 97 32 1 Não proteção Cit 

LbrM.25.0580 6 31 121 75 23 2 Não proteção Cit 

A16600 4 18 63 21 9 2 Não proteção Cit 

LmjF.12.1000 23 100 475 226 102 12 Não proteção Ext 

LmjF.15.1080 9 77 199 81 35 5 Não proteção Cit 

LmjF.27.1190 1 27 89 20 20 2 Não proteção Nuc 

LinJ.21.1160 5 52 130 33 30 2 Não proteção Nuc 

LinJ.27.1070 1 36 53 80 58 2 Não proteção Nuc 
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Para avaliar as associações entre o número de epítopos preditos (NEP) para células 

B e T e os resultados experimentais das proteínas, foram feitos consensos das predições: 

a) predições para células T CD8+ obtidas dos algoritmos NetMHC e NetCTL, e b) 

predições para células B obtidas dos programas AAP12, BCPred12 e BepiPred. Esses 

consensos foram feitos sobrepondo os resultados dos diferentes algoritmos, e o critério 

usado foi de 100% de identidade entre os epítopos preditos pelos diferentes algoritmos. 

Para representar graficamente os resultados, construímos gráficos box plot e mapas 

de correspondência que permitem visualizar as potenciais associações determinadas por 

r de Spearman e distância qui-quadrado. Primeiramente, a doença (leishmaniose) foi 

estratificada em leishmaniose cutânea (LC) e leishmaniose visceral (LV), considerando 

os agentes etiológicos e as respectivas manifestações clínicas de doenças 

dermatotrópicas e viscerotrópicas. Assim, os resultados experimentais dos antígenos 

foram correlacionados com o número de epítopos preditos (NEP) para LC (Figura 2-1a) 

e o não estratificado (Figura 2-1b). Por outro lado, em relação à LC, foi observada uma 

correlação positiva entre os resultados experimentais e o NEP para T CD4+, T CD8+ e 

células B como demonstrado na Figura 2-1a. Por conseguinte, foram conduzidas as 

análises em relação à doença não estratificada. Na Figura 2-1a (NEP e resultados 

experimentais) observa-se uma forte correlação significativa entre NEP específicos para 

células T CD4+ e T CD8+, com valor de r=0,752/ p<0,05 e r=0,793/ p<0,05, 

respectivamente. Entretanto, observou-se uma fraca correlação entre NEP para células 

B e o resultado experimental, com r=0,515/p<0,05. Dessa forma, proteínas do grupo “não 

proteção” possuem uma baixa frequência de epítopos de células T CD4+ e T CD8+ 

contrastando, assim, com as proteínas do grupo “proteção”. 

Em relação às análises dos mapas de correspondência MC (Figura 2-1b), as 

mesmas variáveis (NEP e resultados experimentais) foram usadas, observando-se as 

mesmas fortes associações já mencionadas anteriormente. Como última análise para 

validar a correlação dos dados, os resultados de qui-quadrado confirmaram a associação 

significativa entre os resultados experimentais e o NEP para as células T CD4+ e T CD8+, 

p-valor 0,01 e 0,008 respectivamente. Uma fraca associação foi observada entre os 

resultados experimentais e o NEP para células B (p-valor =0,036). 



Brito, R. C. F.                                                                                                       2018 

51 
 

 

Figura 2-1 – Análises de correlação entre o número de epítopos preditos (NEP) e o resultado 

experimental (RE): (a) gráficos box plots das relações entre NEP de células T CD4+, T CD8+ e B e RE dos 

candidatos considerando a leishmaniose cutânea (LC); (b) gráficos box plots das relações entre NEP de 

células T CD4+, T CD8+ e B e RE dos candidatos considerando as leishmanioses sem nenhum tipo de 

estratificação em relação às formas; e (c) mapas de correspondência demonstrando a associação entre 

RE e NEP de células T CD4+, T CD8+ e B considerando as leishmanioses sem nenhum tipo de 

estratificação. 
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Em relação às redes de interação proteína-proteína (PPI), foi utilizado o Cytoscape 

para modelar as redes obtidas a partir do STRING v.10. Na Figura 2-2 estão ilustradas 

as redes anotadas de acordo com as vias de sinalização fornecidas pelo KEGG. As 

análises de enriquecimento das vias de sinalização estão representadas na Figura 2-2b 

de acordo com o seu False discovery rate. Considerando as proteínas de não proteção, 

as vias mais comuns encontradas foram a via do ribossoma (58 genes envolvidos), 

metabolismo da glutationa (17 genes), degradação do RNA (15 genes), processamento 

de proteínas pelo retículo endoplasmático (15 genes), peroxissoma (seis genes) e 

recombinação homóloga (sete genes). Em relação ao grupo proteção, foram identificadas 

vias relacionadas ao ribossomo (195 genes), vias metabólicas (12 genes), metabolismo 

das purinas (seis genes) e processamento de proteínas pelo retículo endoplasmático 

(sete genes). De forma interessante, proteínas alvos do grupo não proteção estão 

conectadas a nós de diferentes vias de sinalização. Em contraste a isso, observamos que 

as proteínas de proteção estão conectadas a nós de poucas vias de sinalização. Assim, 

existe uma forte correlação negativa (r=-0.85) entre o número de vias conectadas e os 

resultados experimentais de proteção das proteínas (Figura 2-2c).
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Figura 2-2 – Proteínas imunogênicas mapeadas em redes de interação proteína-proteína (PPI): (a) 

redes PPI construídas a partir de proteínas alvos (do grupo “não proteção” e “proteção parcial/proteção”) 

que estão representadas pelos triângulos e as respectivas vias associadas a cada nó (representado em 

círculo) utilizando o banco de dados KEGG; (b) análises do enriquecimento das vias KEGG pelo “False 

Discovery Rate”. Para ambos os grupos “não proteção” e “proteção parcial /proteção”, as barras mostram 

o enriquecimento das vias metabólicas. (c) correlação significativa entre o número de vias conectadas às 

proteínas alvos dos grupos “não proteção” e “proteção parcial /proteção (p = 0,007).
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2.5 DISCUSSÃO 

Nas últimas décadas, houve uma crescente evolução na aplicabilidade da 

vacinologia reversa, surgindo então uma abordagem inovadora para o desenho racional 

de vacinas. Essa evolução está relacionada ao aumento da utilização de poderosas 

ferramentas de bioinformática que culminou na disponibilização de abordagens muito 

eficientes no processo de identificação de peptídeos imunogênicos (ATHANASIOU et al., 

2017). Nesse sentido, muitas destas ferramentas computacionais já foram descritas e 

testadas para a predição de epítopos de bactérias, fungos e outros microrganismos. Em 

relação aos protozoários (especialmente para espécies de Leishmania), não há uma 

abordagem completa, robusta e que tenha sido validada para a predição de epítopos 

promissores (RESENDE et al., 2012). No geral, alguns grupos de pesquisa utilizam dois 

ou três programas computacionais para conduzirem os seus estudos (AGALLOU et al., 

2014; DAS et al., 2014; DUARTE et al., 2015; AGALLOU et al., 2017).  

Nesse contexto, no presente trabalho desenvolvemos uma abordagem integrativa 

acurada, robusta e completa capaz de identificar candidatos vacinais para as 

leishmanioses. Essa abordagem integra a predição e o mapeamento de epítopos de 

células B e T, predição da localização subcelular das proteínas, análises de rede de 

interação proteína-proteína e vias de sinalização. Na primeira etapa selecionamos os 

candidatos vacinais testados experimentalmente de modo a validar a abordagem 

desenvolvida. Assim, realizamos uma extensa pesquisa na literatura levando em 

consideração antígenos testados no modelo murino. Inicialmente foi difícil categorizar os 

20 candidatos selecionados, isso devido a inexistência de uma padronização consensual 

na literatura em relação a estudo de eficácia vacinal nesse modelo experimental. 

Portanto, observa-se uma lacuna em relação a modelos empregados frente aos 

seguintes parâmetros: ao desafio experimental, à quantidade de parasitos inoculados e 

principalmente aos mecanismos de proteção do sistema imune (resposta induzida, 

redução de carga ou redução de lesão) e seus biomarcadores. Resumindo, não há um 

consenso que consiga definir se um candidato vacinal protege ou não (COSTA et al., 

2011) quando empregado o modelo experimental murino em estudos de Fase I. Para 

amenizar o impacto desses fatores, tentamos selecionar as proteínas sem a interferência 
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de um adjuvante considerando que este pode modificar totalmente a reposta do antígeno 

(REED et al., 2003). 

A respeito da validação, realizamos o mapeamento dos epítopos utilizando 

algoritmos específicos instalados localmente. Os resultados sugerem que antígenos com 

mais epítopos preditos para as células T CD4+ e T CD8+ podem ser associados à 

proteção observada nos resultados experimentais. Desse modo, nossos achados 

revelaram que existe uma forte correlação e associação entre epítopos preditos e os 

resultados experimentais. Os valores de inércia (Apêndice 1) representam o poder das 

associações entre as variáveis. Assim sendo, a dimensão 1 do mapa de correspondência 

representa os maiores valores de inércia permitindo a interpretação dos dados na 

primeira dimensão. Epítopos preditos para as duas subpopulações de linfócitos T e os 

resultados experimentais demonstram uma alta inércia quando comparados com os 

epítopos preditos de células B, enfatizando que epítopos de linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

são fundamentais para o sucesso de vacinas contra as leishmanioses. Nós utilizamos 

todos os epítopos disponíveis para os alelos de camundongo e de humano para restringir 

os epítopos aumentando o poder assertivo das predições. Esse tipo de análise é 

importante para identificar epítopos conservados que possam se ligar a diferentes alelos 

de MHC apontando para epítopos raros e promissores. Essas análises in silico e a 

validação in vivo dos epítopos demonstra que os programas computacionais podem ser 

ferramentas importantes para o rastreamento em larga escala bem como na identificação 

de epítopos promissores, com o potencial de identificar proteínas imunogênicas. 

O algoritmo NetCTL versão 1.2 realiza predições de epítopos ligantes de MHC de 

classe I e a clivagem do proteassoma no C terminal, e ambas as predições utilizam redes 

neurais artificiais. Além disso, esse programa realiza a predição da eficiência do 

transporte do TAP usando matrizes de peso. No final as três predições são integradas, 

gerando um escore combinado (LARSEN et al., 2007). Ainda em relação a ligantes de 

MHC de classe I, o programa NetMHC versão 3.0 foi empregado em nossa abordagem. 

O algoritmo prediz a ligação de peptídeos a diferentes alelos usando redes neurais 

artificiais e matrizes de peso. Para a predição de epítopos ligantes de MHC de classe II 

utilizamos o programa NetMHCII versão 1.0. Esse algoritmo realiza a predição de 
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peptídeos para 14 diferentes alelos HLA-DR, alelos de humanos e de camundongos, e 

emprega as matrizes de peso específicas (NIELSEN et al., 2007).  

No que se refere às predições de células B, utilizamos métodos que predizem 

somente epítopos contínuos. Desta forma, usamos o BepiPred, versão 1.0, que prediz 

epítopos lineares de células B através da combinação de modelo oculto de Markov e o 

método de escala de propensão (LARSEN et al., 2006). O pacote BCPREDS, que 

compreende os preditores AAP12 e BCPred12, também foi utilizado para predizer esses 

epítopos lineares. O AAP12 baseia-se na descoberta de epítopos de células B que 

favorecem pares de aminoácidos específicos e foi treinado com máquinas de suporte de 

vetores. O BCPred12 também foi treinado com máquinas de suporte de vetores utilizando 

701 epítopos lineares de células B extraídos do banco de dados Bcipep e 701 não 

epítopos extraídos de forma randômica do banco de dados SwissProt (CHEN et al., 2007; 

EL MANZALAWY et al., 2008b; 2008a). 

 Para completar a lista dos preditores, o WoLF PSORT foi utilizado para a predição 

da localização subcelular das proteínas baseando-se na sequência dos aminoácidos. 

Esse algoritmo classifica sequências de peptídeos, sinais e algumas características de 

sequências correlativas (HORTON et al., 2007). 

Na etapa de integração dos resultados, o desenvolvimento do banco de dados 

MySQL foi essencial. Ele foi utilizado para realizar buscas específicas, possibilitando a 

extração de informação biológica relevante. Assim, a integração desses preditores 

poderia fornecer proteínas que são secretadas ou presentes na membrana plasmática 

capazes de ativar respostas dos linfócitos B e T. Essas proteínas seriam alvos ideias 

para o desenvolvimento de uma vacina.  

HERRERA-NAJERA et al. (2009) conduziram uma predição em larga escala para 

identificação de epítopos de células T no genoma completo de L. major. Isso permitiu 

que identificassem 26 potenciais epítopos através do consenso dos preditores. Após a 

etapa de validação experimental, 14 desses epítopos mostraram ser imunogênicos e 

capazes de estimular células T para produzir IFN-. Outros estudos empregando 

predições computacionais em proteínas específicas de Leishmania relataram que é 

possível combinar algoritmos para a busca de epítopos potenciais que podem ser 
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validados com experimentos in vivo (AGALLOU et al., 2014). DUARTE et al. (2015) 

desenvolveram um sistema combinado de predição de epítopos para investigar epítopos 

específicos de linfócitos T CD8+ em 63 proteínas de L. braziliensis, demonstrando 

experimentalmente a capacidade citotóxica de alguns desses peptídeos em 

camundongos infectados por Leishmania.  

Recentemente, alguns desses preditores que utilizamos no estudo (NetMHC, 

NetCTL e NetMHCII) foram combinados com a modelagem molecular de forma a 

identificar epítopos com potencial imunogênico no proteoma total predito de L. 

braziliensis. Essa estratégia computacional de identificação de alvos vacinais foi validada 

utilizando abordagens in vitro em células mononucleares do sangue periférico (CMSP) 

de pacientes infectados por L. braziliensis. Os resultados de proliferação celular obtidos 

in vitro demonstraram que 6 dos 10 peptídeos selecionados puderam ser classificados 

como potencialmente imunogênicos (FREITAS E SILVA et al., 2016).  

O papel de epítopos de células B nas leishmanioses ainda não é bem elucidado. 

Dessa forma, não existe uma concordância se as imunoglobulinas poderiam estar 

associadas à resistência ou à susceptibilidade em relação a essas doenças (DE 

ALMEIDA SILVA et al., 2006; DAY, 2007). Por outro lado, nossos resultados 

demonstraram que existe uma fraca correlação entre a proteção e epítopos específicos 

de células B. Portanto, sugerimos que para compor uma vacina efetiva deveríamos 

considerar epítopos capazes de ativar de forma eficaz tanto linfócitos T quanto linfócitos 

B. Além disso, adicionalmente ao mapeamento de epítopos, outra característica 

fundamental a ser considerada é a localização subcelular do antígeno. Já é bem descrito 

na literatura que proteínas extracelulares de Leishmania são mais imunogênicas, o que 

as torna melhores alvos para o desenvolvimento de vacinas (LEMESRE et al., 2007; 

ROSA et al., 2007). Nossos achados corroboram esses estudos, uma vez que a maioria 

dos antígenos do grupo de proteção estão relacionados ao compartimento extracelular 

do parasito. 

As análises in silico possuem algumas limitações referentes à anotação do proteoma 

predito (por exemplo, os dados do proteoma de L. amazonensis utilizados neste estudo) 

e mesmo em relação ao elevado número de epítopos lineares que não podem ser 
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testados. Apesar disso, nossos achados de predição de epítopos indicam que as 

predições foram bem-sucedidas com um alto poder assertivo. Assim, a abordagem 

computacional proposta pode ser muito útil para o desenvolvimento de vacinas contra as 

leishmanioses.  

Para um maior entendimento da importância biológica dos candidatos vacinais, 

propomos a utilização de redes PPI associadas a dados de enriquecimento de vias de 

sinalização fornecidos pelo KEGG. Algumas proteínas exercem papel importante em 

processos biológicos específicos de espécies de Leishmania (ALCOLEA et al., 2009; 

BENITEZ et al., 2016). Assim, foram realizadas análises das vias de sinalização dos 

antígenos através das PPI modeladas e a relação. Nossas análises revelaram que muitos 

dos candidatos não possuem vias associadas, mas por outro lado estão conectados a 

proteínas que pertencem a algumas vias. Vias associadas à biossíntese de ribossomo, 

metabolismo de purinas e processos metabólicos foram encontradas no grupo de 

proteção. Os ribossomos são considerados estruturas relevantes durante a infecção por 

Leishmania e em algumas circunstâncias podem modular as atividades celulares e a 

produção de citocinas. Alguns trabalhos associam essas vias diretamente com o sistema 

imunológico (IBORRA et al., 2008). CORDEIRO-DA-SILVA et al. (2001) caracterizaram 

um gene de L. major considerado homólogo da proteína ribossomal S3a de mamíferos. 

Essa proteína pode ser encontrada em diferentes espécies de Leishmania, tais como: L. 

infantum, L. amazonensis e L. mexicana. Os autores desse artigo sugerem que a 

proteína teria participação direta no balanço Th1/Th2 do sistema imunológico nas 

leishmanioses. SOTO et al. (1993) identificaram algumas proteínas relacionadas ao 

ribossomo altamente antigênicas. Em outro trabalho, Soto e colaboradores imunizaram 

camundongos com a proteína ribossomal LiP2a, sem adjuvante, desencadeando uma 

forte resposta humoral e estimulação da produção de IFN- em cultura de esplenócitos 

(SOTO et al., 2000). Assim, nota-se que proteínas essenciais para a infecção podem ser 

alvos interessantes a serem consideradas no desenho racional de vacinas contra o 

parasito quando empregada a vacinologia reversa. 

Nossos dados estão de acordo com alguns resultados obtidos no secretoma de L. 

donovani, em que a maioria das proteínas relacionados a fatores de virulência pertencia 
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a processos metabólicos e de biossíntese (SILVERMAN et al., 2008). Para verificar a 

importância de algumas proteínas relacionadas a processos metabólicos de Leishmania, 

foram gerados parasitos knock-out com deleção de genes que expressam cinases e 

fosfatases. Após esse processo, em alguns casos foram gerados parasitos atenuados 

ou de baixa virulência com crescimento normal, mas deficientes em relação à 

sobrevivência e replicação dentro de macrófagos em abordagens in vitro. Portanto, esses 

parasitos não são capazes de induzir e estabelecer a infecção em camundongos 

(MADEIRA DA SILVA e BEVERLEY, 2010; MCCONVILLE e NADERER, 2011; 

NADERER et al., 2011). Além disso, McConville e Naderer já demonstraram que vias 

metabólicas são importantes para a virulência da Leishmania, considerando que a baixa 

regulação dos genes dessas vias pode causar latência em várias espécies de 

Leishmania spp. O metabolismo das purinas parece ser essencial para a sobrevivência 

da Leishmania (CARTER et al., 2008). Assim sendo, uma possível aplicação desses 

parasitos atenuados poderia ser o empregado em vacinas de primeira geração, onde se 

emprega parasitos depletados. De forma interessante, nossos achados mostram que 

proteínas associadas à “proteção” estão conectadas com poucas vias de sinalização 

quando comparadas com as proteínas do grupo “não proteção”. Aqui foi proposto e 

testada uma abordagem integrativa de predição e análises baseadas em 

imunoinformática de alto desempenho. Essa estratégia foi empregada para identificação 

de proteínas de espécies de Leishmania spp (Novo e Velho Mundo) com potencial 

imunogênico (previamente propostas na literatura). Nesse processo levou-se em 

consideração a quantidade de epítopos capazes de se ligar a moléculas de MHC de 

classes I e II e sua correlação com o desempenho vacinal em experimentos prévios. 

Nessa abordagem, foram construídas redes de interação a partir das proteínas 

selecionadas empregando o STRINGDB, além de caracterizar as vias de sinalização 

dessas proteínas com informações do KEGG correlacionando as redes com o 

desempenho vacinal em experimentos prévios. 

Cabe ressaltar que os dados obtidos neste estudo permitiram a publicação do artigo 

intitulado ““Immunoinformatics features linked to Leishmania vaccine development: data 

integration of experimental and in silico studies” publicado na revista International Journal 

of Molecular Science”, Ano de 2017, que se encontra no Apêndice 3. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

3.1.1 Vacinas quiméricas poliepítopos contra a leishmaniose 

O desenho de vacinas contra as leishmanioses vem sofrendo constantes alterações, 

sendo que a utilização de vacinas poliepítopos parece ganhar espaço destacado neste 

cenário. Em um dos estudos pioneiros de vacinas poliepítopos contra a LV, foi proposta 

uma vacina de DNA contendo epítopos de células T da proteína GP63 de L. donovani. 

Os autores avaliaram a imunogenicidade da vacina em camundongos BALB/c 

imunizados e desafiados com 2x107 promastigotas de L. donovani pela via intravenosa. 

Os resultados de imunogenicidade revelaram aumento na produção de IFN-, IL-2 e 

diminuição na produção de IL-10 em esplenócitos dos camundongos. Além disso, esta 

vacina promoveu uma redução da carga parasitária no baço e no fígado dos 

camundongos desafiados (SACHDEVA et al., 2009). 

Neste horizonte, buscando ampliar o repertório antigênico de vacinas, SEYED et al. 

(2014) construíram uma vacina de DNA multiepítopos que codificava peptídeos 

fusionados de quatro proteínas, LPG-3, LmSTI-1, CPB e CPC e avaliaram a atividade 

citotóxica de linfócitos e a produção de IFN- frente à imunização em camundongos 

transgênicos para os alelos HLA-DRB1*0101/HLA-A*0201. Os resultados revelaram um 

aumento da atividade citotóxica e de IFN- após a imunização e o estímulo com os 

peptídeos individuais (SEYED et al., 2014). 

Nessa mesma linha de estudos, Das et al. (2014), após a triagem de peptídeos, 

construíram vacinas de DNA. Assim, para os estudos de vacinação, foram utilizadas as 

vacinas de DNA de todos os antígenos selecionados de L. donovani (CPA, CPB, KMP11, 

TSA e P74) numa só preparação. Após a imunização e o desafio com promastigotas de 

L. donovani, os animais imunizados com doses de 10 e 20 ug de DNA demonstraram 

uma importante redução de 94,1 e 87,5%, respectivamente, da carga parasitária no 

fígado. Em relação à carga parasitária no baço, houve redução de 91,7 e 84,8% quando 

comparado com o grupo controle. Além disso, foram detectados níveis elevados de IFN-

e TNF-com baixas concentrações de IL-10 e IL-4 no grupo imunizado quando 

comparado com o grupo controle (DAS et al., 2014). 
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Em relação à leishmaniose cutânea, ZANDIEH et al. (2015) avaliaram uma vacina 

poliepítopo codificando epítopos de células T das proteínas CPB, CPC, LmSTI, LPG e 

outras proteínas de L. major. Foi observado um aumento na produção de IFN- em 

cultura de esplenócitos no grupo vacina e quando se avaliou a eficácia da vacina após 

desafio com 2x105 promastigotas de L. major observou-se redução da carga parasitária 

no linfonodo drenante e diminuição da lesão na pata dos camundongos BALB/c. 

Assim sendo, o desenvolvimento de vacinas poliepítopos surge como um campo 

bastante promissor que vem sendo estudado nos últimos anos. Nesse sentido, o nosso 

estudo contribui para uma melhor elucidação dos mecanismos protetores de vacinas 

poliepítopos, mecanismos esses relacionados à produção de citocinas importantes como 

IFN- e TNF-, indução de memória imunológica de linfócitos T, bem como avaliação da 

carga parasitária em órgão afetados pela infecção/doença. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mapear por imunoinformática peptídeos com potencial imunogênico em 

proteínas de L. infantum com resultados experimentais previamente 

publicados e desenhar duas vacinas quiméricas poliepítopos (Quimera A e 

Quimera B) baseadas nos resultados já obtidos com os peptídeos de maior 

escore fornecidos pelo programas de predição; 

• Avaliar a imunogenicidade e a indução de memória imunológica pelas vacinas 

quiméricas poliepítopos (VAC-1: Quimera A e VAC-2: Quimera B), 

associadas à saponina, em modelo murino; 

• Avaliar a eficácia vacinal de VAC-1 e VAC-2 pela carga parasitária em 

camundongos BALB/c, mais especificamente, no baço e no fígado. 
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3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.3.1 Desenho das proteínas quiméricas 

As proteínas quiméricas utilizadas neste estudo foram desenhadas baseando-se em 

epítopos mapeados pela abordagem computacional integrativa descrita no capítulo 

anterior (BRITO et al., 2017). As proteínas quiméricas A e B possuem epítopos preditos 

com os maiores escores fornecidos pelos algoritmos de predição de epítopos de células 

T (NetCTL, NetMHC e NetMHC II). Esses epítopos foram repetidos em tandem conforme 

demonstrado nas Figuras 3-1 e 3-2. Os epítopos selecionados para ambas as proteínas 

quiméricas pertencem a proteínas de L. infantum já descritas na literatura como 

candidatas vacinais. Dessa forma, a proteína quimérica A possui epítopos das proteínas 

histona (H2A), proteína ribossomal ácida P2 (LiP2a), proteína ribossomal ácida P0 

(LiP0), proteína de Leishmania homóloga de receptor de quinase C ativada (LACK) e 

cisteína peptidase C (CPC), enquanto a proteína quimérica B é constituída por epítopos 

das proteínas cisteína peptidase A e B (CPA e CPB), proteína antigênica de superfície 

(PSA-50S) e proteína amastigota específica A2 (A2). Entre cada epítopo foi inserida uma 

sequência de aminoácido (GPGPG), sendo este um espaçador específico que auxilia na 

estabilidade e no processamento das proteínas (XUE et al., 2010). Para cada uma das 

quimeras foram preditas suas estruturas secundárias utilizando os algoritmos PSIRED 

(JONES et al., 1999) e JPRED (CUFF et al., 1998) e formação de agregados amiloides 

utilizando o algoritmo TANGO (FERNANDEZ-ESCAMILLA et al., 2004). As proteínas 

foram clonadas e expressas pela empresa Genscript (EUA). 
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KKRCRLNPR DDISSLLKNVTLSHS AAKMSAMPAASSGAA MSTKYLAAY VDAFKNLLAVSVATSYEF AHRVKAPAR

Histona H2A Lip2a

KKRCRLNPR DDISSLLKNVTLSHS AAKMSAMPAASSGAA MSTKYLAAY VDAFKNLLAVSVATSYEF AHRVKAPAR

Lip0

DRSIRMWDLRNGQCQ WSADGNTLY ATERSLSVY 

LACK

DRSIRMWDLRNGQCQ WSADGNTLY ATERSLSVY 

GYLVSGKSL WTASADNGY LVKYKGGTSYSVKGE 

CPC

GYLVSGKSL WTASADNGY LVKYKGGTSYSVKGE 

espaçador

Quimera A

Figura 3-1 - Desenho esquemático da proteína quimérica A. Estão descritos os epítopos 
das proteínas histona H2A, Lip2A, Lip0, LACK e CPC que foram repetidos em tandem. 

Quimera B

RPDFMNMTPRGVPLE AKRRRLPTT MTEDYMGMY 

SKKFSHPSL AGALVMGTALLTESA RTDRQSCLY 

DSWSRLQGLTSLTLS LPPEWAAMP LTDERTCLV 

PSA-50S

GKGLRAPPL GPHLRGGAVTSSVVT SQAGDVFAL 

A2

GKGLRAPPL GPHLRGGAVTSSVVT SQAGDVFAL 

DSWSRLQGLTSLTLS LPPEWAAMP LTDERTCLV 

RPDFMNMTPRGVPLE AKRRRLPTT MTEDYMGMY 

SKKFSHPSL AGALVMGTALLTESA RTDRQSCLY 

CPA/CPB

espaçador

Figura 3-2 - Desenho esquemático da proteína quimérica B. Estão descritos os epítopos 
das proteínas CPA, CPB, PSA, LACK e CPC que foram repetidos em tandem. 
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3.3.2 Animais, vacinas e protocolo de imunização 

Os estudos foram conduzidos de acordo com as recomendações da CEUA/UFOP e 

com aprovação do protocolo de uso animal nº. 2015/03 (disponível no anexo 1). Para as 

avaliações imunológicas e da eficácia das vacinas VAC-1 e VAC-2, foram utilizados 40 

camundongos isogênicos da linhagem BALB/c, fêmeas com idade entre seis a oito 

semanas (os experimentos foram conduzidos em duplicata com n=5 por grupo). Os 

animais foram adquiridos do Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP e mantidos em 

gaiolas isoladoras climatizadas com ração e água ad libitum, fornecidas diariamente pelo 

CCA. Os camundongos foram divididos em quatro grupos, sendo SAL (animais que 

foram inoculados com solução salina estéril, NaCl 0,9%; pH 7,2-7,4), SAP (animais que 

foram inoculados com 60 μg de saponina), VAC-1 (10 μg da proteína quimérica A 

associados a 60 μg de saponina) e VAC-2 (10 μg da proteína quimérica B associados a 

60 μg de saponina).  

Para o protocolo de imunização, três doses foram administradas, pela via subcutânea 

na região dorsal, com um intervalo de duas semanas entre as doses (Figura 3-3). Duas 

Figura 3-3 - Desenho experimental para avaliação do fenótipo de memória de linfócitos T e avaliação 
da carga parasitária no baço e no fígado de camundongos BALB/c após protocolo de imunização,  infecção 
e desafio com L. infantum. 

SAL

Salina

SAP

Saponina

Estratégia Experimental (n = 40)

VAC-1
Quimera A + 

Saponina

VAC-2
Quimera B + 

Saponina

15 dias

1º dose

1X107  promastigotas de L. infantum

30 dias

15 dias

15 dias

2º dose 3º dose

Fenotipagem de linfócitos T de memória, linfoproliferação e avaliação da produção de 

citocinas intracitoplasmáticas

Avaliação da carga parasitária no baço e fígado
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semanas após a última dose foi realizado o desafio com 1,0 X 107 promastigotas de L. 

infantum por via intravenosa na veia caudal. Trinta dias após o desafio, os camundongos 

foram eutanasiados para a coleta do material biológico para análises subsequentes, 

conforme detalhado no fluxograma a seguir na Figura 3-3. 

3.3.3 Parasitos e desafio experimental 

O desafio experimental dos camundongos foi realizado com 1,0 x 107 promastigotas 

de L. infantum, cepa MCAN/BR/2008/OP46, em terceira passagem (P3) cultivadas em 

meio LIT (Liver Infusion Tryptose) e em fase estacionária de crescimento. A cepa 

MCAN/BR/2008/OP46 foi isolada de um cão sintomático proveniente da cidade de 

Governador Valadares, Minas Gerais, com a caracterização molecular compatível com o 

perfil de enzimas de restrição de L. infantum pela da reação de PCR-RFLP. Essa cepa 

demonstrou-se altamente virulenta e patogênica em modelo hamster (MOREIRA et al., 

2012). Para a infecção foi realizado o isolamento dos parasitos a partir do baço de 

hamsters previamente infectados os quais foram utilizados na manutenção biológica da 

cepa. Os parasitos foram cultivados em meio LIT, em Erlenmeyers de 250 mL, e 

armazenados em estufa biológica BOD (FANEM® modelo 347) à temperatura de 23°C ± 

1°C. Formas promastigotas em fase estacionária de crescimento, destinadas ao desafio 

experimental, foram obtidas a partir da expansão de um inóculo inicial de 10 mL de meio 

LIT contendo entre 107 e 108 promastigotas/mL em crescimento logarítmico, adicionadas 

a 40 mL de meio de cultura LIT. Esse procedimento foi repetido por mais duas vezes 

sendo que no último repique ao final de sete dias foram obtidos cerca de 40 mL de cultura 

contendo promastigotas em fase estacionária (conforme curva de crescimento 

previamente estabelecida para esta cepa em nosso laboratório), na concentração entre 

107 e 108 promastigotas/mL. A cultura foi removida em capela de fluxo laminar e 

transferida para tubos estéreis de polipropileno de 50 mL (Falcon®, Becton Dickinson, 

EUA), submetidos à centrifugação a 3.000 rpm durante 10 minutos a 23°C. Após 

descartar o sobrenadante, o sedimento de promastigotas foi homogeneizado em solução 

salina estéril (NaCl 0,9%, pH= 7,2-7,4), seguido de centrifugação nas mesmas condições. 

Este procedimento de lavagem foi repetido por mais uma vez. Após o término das 

lavagens, as formas promastigotas foram contadas em Câmara de Neubauer e 



Brito, R. C. F.                                                                                                     2018 

72 
 

ressuspendidas em solução salina estéril (NaCl 0,9%; pH= 7,2-7,4) em uma concentração 

final de 1x107 promastigotas. A dose do inóculo para o desafio experimental foi 

padronizada para o volume final de 100 μL e a administração foi realizada pela via 

intravenosa caudal dos animais. 

3.3.4 Obtenção de esplenócitos para avaliação multifuncional 

Trinta dias após o desafio experimental, os camundongos foram necropsiados e o 

baço foi retirado para obtenção de esplenócitos a serem submetidos às culturas in vitro. 

As suspensões de células esplênicas foram preparadas de acordo com o método 

adaptado descrito por VIEIRA et al. (2012). O órgão foi retirado sob condições estéreis 

em capela de fluxo laminar (Veco, Campinas, São Paulo, Brasil) e colocado em um 

macerador de tecido de vidro com 2 mL de RPMI acrescidos de 1% de soro fetal bovino 

(SFB). Posteriormente, após a retirada dos debris, a suspensão celular foi transferida 

para um tubo de polipropileno de 15 mL e centrifugada a 1.700 rpm por 10 minutos. 

Subsequentemente, foi realizada a lise das hemácias com 2 mL da solução de lise (Tris 

Base 17 mM e cloreto de amônio 144 mM pH 7,2-7,4) agitando-se por 2 minutos. A reação 

foi bloqueada com 10 mL de RPMI suplementados com 10% de SFB. Os tubos foram 

centrifugados a 1.700 rpm durante 10 minutos e o sobrenadante foi descartado. As 

células foram ressuspendidas e lavadas por duas vezes com RPMI e SFB 1%. Após a 

última lavagem, as células foram ressuspendidas em 1 mL de RPMI ajustando-as para 

concentração de 1x107 células/mL. A suspensão celular foi usada para duas abordagens 

diferentes visando a estudos imunológicos: na primeira para avaliação da proliferação 

celular e produção de citocinas intracelulares (CIC); enquanto a segunda abordagem 

contemplou a avaliação do fenótipo de memória. 

Para a avaliação da proliferação celular e CIC as suspensões celulares foram 

marcadas com CFDA-SE (Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester - SIGMA 

Co.). As células foram transferidas para placas de poliestireno de 96 poços com fundo 

em U (Costar®), contendo meio de cultura suplementado CMBlast (SFB 20%, 

gentamicina 1%, L- glutamina 1%, β-mercaptoetanol 0,1% e RPMI). Os esplenócitos de 

cada animal foram divididos em dois tratamentos em duplicata sendo: (i) esplenócitos 

tratados com RPMI (controle); (ii) esplenócitos estimulados com 25 μg/mL de antígeno 
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solúvel de L. infantum (ASLi). Alguns poços foram estimulados com o mitógeno 

concanavalina A (ConA) na concentração 1 µg/mL (controle positivo de proliferação 

celular). Após a distribuição das células esplênicas nos poços controle, estimulados com 

ASLi e estimulados com ConA, as amostras foram incubadas por 5 dias (120 horas) em 

estufa de com 5% CO2 à 37oC.  

3.3.5 Fenotipagem das células para avaliação da proliferação e CIC 

A caracterização fenotípica dos linfócitos foi realizada nos esplenócitos incubados 

durante 5 dias e obtidos de acordo com a descrição anterior. Quatro horas antes do 

término do período de 120 horas de cultura, as placas destinadas à avaliação da 

proliferação e CIC foram tratadas com Brefeldina A (SIGMA Co.) na concentração de uso 

(200 μg/mL). Quinze minutos antes do término do período de cultura foi acrescentado 

EDTA (concentração final 2 mM) em cada poço. Após o tempo de incubação, as placas 

foram centrifugadas a 1.500 rpm durante 5 minutos a 4ºC para a retirada do CMBlast. O 

sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas com auxílio de um agitador do 

tipo vortex. Posteriormente, foram adicionados 200 µL de PBS 1X e a placa centrifugada 

a 1.500 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e foram adicionados 100 µL 

de PBS 1X contendo o marcador de viabilidade celular, Fixable Viability Stain 780 

(FVS780), em cada poço, seguido de incubação por 15 minutos. Após esse período de 

incubação, foram adicionados 100 µL de tampão PBS-Wash e, posteriormente, todo o 

conteúdo foi centrifugado a 1.500 rpm por 5 minutos a 4ºC. Subsequentemente, o 

sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em vortex. A suspensão celular 

foi marcada com painéis contendo combinações distintas de anticorpos para a avaliação 

da proliferação celular/CIC. 

O painel para a avaliação da proliferação/CIC foi composto por anticorpos contra 

moléculas de superfície e citocinas de camundongo, assim foi usado o seguinte painel 

de anticorpos: anti-CD3 BV650, anti-CD4 BV605, anti-CD8 BV786, anti-IFN- ALEXA 

700, anti-TNF-α PE-CY7 e anti-IL2 PE conforme descrito no Quadro 3-1. Foram utilizados 

controles de isotipo e todos os anticorpos foram diluídos em solução tampão PBS 

contendo proteínas inertes. A incubação com 50 µL do coquetel de anticorpos de 
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superfície foi realizada por 30 minutos, ao abrigo de luz. A seguir, as células foram fixadas 

adicionando-se 150 µL de solução de lise/poço (citrato de sódio, formaldeído, 

dietilenoglicol e heparina). Após a fixação, as células foram permeabilizadas com 200 µL 

de PBS-P (solução tampão de PBS-W acrescido de 5% de saponina) por 10 minutos. A 

placa foi centrifugada a 1.500 rpm por 5 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado, 

a placa agitada em vortex, e as células foram incubadas com os anticorpos de CIC por 

30 minutos. Após esse período, foram adicionados 200 µL de PBS-W e a placa foi 

centrifugada a 1.500 rpm por 5 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e as células 

ressuspendidas em 300 µL de solução fixadora - MFF (paraformaldeído 10 g/L, cacodilato 

de sódio 1%, cloreto de sódio 6,67 g/L em pH 7,2). Após esse procedimento, as células 

foram transferidas para tubos de 500 µL poliestireno (Sarstedt®). Os eventos foram 

adquiridos no citômetro LSR Fortessa (BD Biosciences) no laboratório multiusuário de 

citometria de fluxo do Núcleo de Pesquisas em Ciências biológicas NUPEB/UFOP. Foram 

usadas Beads (CompBeads) específicas para a compensação do citômetro. Para análise 

dos dados foi o empregado o programa FlowJo®. 

 

 

Quadro 3-1 - Lista de marcadores utilizados na avaliação de citocinas intracitoplasmáticas. 

Marcador* Fluorocromo Clone Diluição Função 

CD3 BV650 145.2C11 1:100 
Define população de 

linfócitos T. 

CD4 BV605 RM4-5 1:200 
Define subpopulação de 

linfócitos T auxiliares 

CD8 BV786 53-6.7 1:400 
Define subpopulação de 

linfócitos T citotóxicos. 

IFN- AF700 XMG1.2 1:50 Citocina Th1 

TNF- PE-Cy7 LG.3A10 1:200 Citocina Th1. 

IL-2 PE JES6-5H4 1:100 
Citocinas que induz 

proliferação celular. 

* Todos os anticorpos monoclonais foram produzidos pela empresa BD Biosciences. 
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3.3.6 Fenotipagem para avaliação de células T de memória central e efetora 

A caracterização fenotípica dos linfócitos T de memória foi realizada ao término do 

período de 120 horas do protocolo descrito anteriormente. Após o tempo de 5 dias, as 

placas contendo os esplenócitos foram centrifugadas a 1.500 rpm durante 5 minutos a 

4ºC para a retirada do CMBlast. O sobrenadante foi coletado e as células ressuspendidas 

em vortex. Posteriormente, foram adicionados 200 µL de PBS 1X e a placa centrifugada 

a 1.500 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e em cada poço foram 

adicionados 100 µL de PBS 1X contendo o marcador de viabilidade celular, Fixable 

Viability Stain 780 (FVS780, seguido de incubação por 15 minutos. Após esse período de 

incubação, foram adicionados 100 µL de tampão PBS-Wash em cada e, posteriormente, 

a placa foi centrifugada a 1.500 rpm por 5 minutos a 4ºC. Posteriormente, o sobrenadante 

foi descartado e as células ressuspendidas em vortex. A suspensão celular foi marcada 

com painéis contendo combinações distintas de anticorpos para a avaliação de células T 

de memória. O painel multifuncional foi composto por anticorpos de superfície contra 

moléculas de células T de camundongo: anti-CD3 FITC, anti-CD4 BV605, anti-CD8 

PERCP-Cy 5.5, anti-CD44 APC, anti-CD62L ALEXA 700, anti-CD127 BV510, anti-

CD45RA BV711 e anti-CD197 BV421. No Quadro 3-2 estão descritos os anticorpos 

detalhadamente. Todos os anticorpos foram diluídos em solução tampão PBS1X 

acrescido de proteínas inertes.  

A incubação com 50 µL do coquetel de anticorpos de superfície foi realizada por 30 

minutos, ao abrigo de luz. Após a incubação, as células foram tratadas com 150 µL de 

solução de lise/poço por 10 minutos. A placa foi centrifugada a 1.500 rpm por 5 minutos 

a 4ºC. O sobrenadante foi descartado, a placa agitada em vortex e as células 

ressuspendidas em 200 µL de PBS-W. A placa foi novamente centrifugada a 1.500 rpm 

por 5 minutos a 4ºC, o sobrenadante descartado e as células ressuspendidas em vortex, 

cuidadosamente. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 300 µL 

de solução fixadora - MFF (paraformaldeído 10 g/L, cacodilato de sódio 1%, cloreto de 

sódio 6,67 g/L em pH 7,2). Após esse procedimento, as células foram transferidas para 

tubos de 500 µL poliestireno (Sarstedt®). Os eventos foram adquiridos no citômetro LSR 
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Fortessa (BD Pharmingen). Foram usadas Beads (CompBeads) específicas para a 

compensação do citômetro. Para análise dos dados foi o utilizado o programa FlowJo®. 

Quadro 3-2 - Lista de anticorpos utilizados para fenotipagem de células T nos experimentos funcionais. 

Marcador* Fluorocromo Clone Diluição Função 

CD3 FITC 17A2 1:200 
Define população de 

linfócitos T 

CD4 BV605 RM4-5 1:200 
Define subpopulação 

de linfócitos T auxiliares. 

CD8 PerCP Cy5.5 53-6.7 1:200 
Define subpopulação 

de linfócitos T citotóxicos. 

CD44 APC IM7 1:100 
Define células de 

memória. 

CD45RA BV711 14.8  
Define células naïve e 

de memória  

CD62L AF 700 
MEL-

14 
1:400 

Ligante de L-selectina. 

Distingue células T naïve, 

efetoras e de memória. 

CD127 BV510 SB/199 1:400 Receptor de IL-7 

CD197 BV421 4B12 1:100 Receptor de CCR7.  

* Todos os anticorpos monoclonais foram produzidos pela empresa BD Biosciences. 

3.3.7 Quantificação da carga parasitária no fígado e baço por PCR em tempo real 

(qPCR) 

A detecção e a quantificação do gene DNA polimerase (gene de cópia única de L. 

infantum) foi utilizada para a avaliação da eficácia das vacinas VAC-1 e VAC-2. Para isso, 

foi empregada a técnica de PCR em tempo real (qPCR) que será descrita nos tópicos 

subsequentes. 

3.3.7.1 Extração de DNA dos fragmentos de fígado e baço 

Após a necropsia, os tecidos foram cortados, com auxílio de lâmina de bisturi, 

pesados, obtendo-se fragmentos de cerca de 15-30 mg. Essas amostras foram 

transferidas para tubos tipo eppendorf previamente identificados e armazenadas a -80°C 
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até o procedimento de extração. O baço e o fígado foram macerados com esferas 

metálicas no Tissuelyzer (Qiagen Inc., EUA). Em seguida, para a extração de DNA das 

amostras, foi utilizado o kit Wizard® Genomic DNA Purification (Promega, EUA) seguindo 

as instruções do fabricante. Brevemente, após a maceração dos tecidos com o tampão 

de lise nuclear, foram adicionados 3 μL de RNAse e as amostras foram incubadas por 30 

minutos a 37ºC. Após essa etapa, foram adicionados a cada tubo 200 μL de solução de 

precipitação proteica incubando as amostras no freezer por 5 minutos, centrifugando 

depois a 14.000 x g por 4 minutos. O sobrenadante foi coletado e foram adicionados 600 

μL de isopropanol para a precipitação do DNA. Após a centrifugação a 14.000 x g por 1 

minuto, descartou-se o sobrenadante. O pellet foi ressuspendido em 600 μL de etanol 

70% e os tubos foram centrifugados por 1 minuto a 14.000 x g. Após descartar o 

sobrenadante, o pellet contendo o DNA foi ressuspendido em 100 L da solução de 

reidratação e os tubos mantidos em temperatura ambiente por 16 horas. Após a 

hidratação, 2 mL das amostras extraídas foram utilizados para estimar a concentração e 

o grau de pureza do DNA. Esses parâmetros foram avaliados pelas razões das 

absorbâncias de 230/280 nm e 260/280 nm no espectrofotômetro (NanoDrop 2000, 

Thermo Scientific, EUA).  

3.3.7.2 Extração do DNA do parasito para construção da curva padrão e posterior 

detecção do DNA do parasito nos tecidos 

A extração do DNA genômico dos parasitos foi realizada pelo método CTAB, de 

acordo com o procedimento a seguir: 1 x 108 parasitos (cepa MCAN/BR/2008/OP46) 

estocados em tubos de 1,5 mL (Eppendorf, Eppendorf AG, Alemanha) foram retirados do 

freezer -80ºC. Após o descongelamento, os parasitos foram ressuspendidos em 500 μL 

de solução de lise (SDS 1%, 5mM EDTA, 400mM NaCl, 50mM Tris-HCl, pH 8,0) e 

incubados por 1 hora em banho seco a 37ºC. Pela parede do tubo, foram adicionados 20 

µL de Proteinase K (20mg/mL - SIGMA Co.), seguido de homogeneização e incubação 

em banho seco a 55ºC por 16 horas. Após esse período foram adicionados 100 μL de 

NaCl 5M e o tubo foi mantido por 10 minutos à 65ºC, adicionando-se, em seguida, 50 μL 

de solução CTAB 10% (v/v). As amostras foram mantidas a 65ºC por 20 minutos e 
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posteriormente foram adicionados 400 μL de clorofórmio (SIGMA Co.), sob agitação em 

vortex e subsequente centrifugação a 1.2000 x g em microcentrífuga (Eppendorf, 

Eppendorf AG, Alemanha) por 10 minutos. A fase aquosa foi transferida para um novo 

tubo e adicionados 400 μL de isopropanol (Merck, Darmstad, Alemanha), seguido de 

incubação por cerca de 1 hora no freezer. Após a precipitação do DNA, o tubo foi 

centrifugado novamente por 10 minutos a 12.000 x g descartando-se o sobrenadante. 

Em seguida, foi efetuada a lavagem do pellet com etanol 70% (Merck, Darmstad, 

Alemanha) gelado e o tubo homogeneizado suavemente por inversão do tubo, seguido 

de centrifugação por 5 minutos a 12.000 x g, e posterior descarte do sobrenadante. O 

precipitado remanescente foi homogeneizado em 100 μL de água ultrapura autoclavada 

para hidratação do DNA. Após um período de 16 horas, 2 μL foram utilizados para estimar 

a concentração de DNA e o grau de pureza. Esses parâmetros foram avaliados pelas 

razões das absorbâncias de 230/280 nm e 260/280 nm no espectrofotômetro 

(NanoDrop2000, Thermo Scientific, EUA). Posteriormente, foram feitas diluições do DNA 

do parasito de forma seriada (10x), com obtenção de sete pontos na curva variando de 

106 a 1 parasito. Em todas as placas foram colocadas alíquotas da curva padrão em 

triplicata. 

3.3.7.3 Quantificação da carga parasitária 

As reações de qPCR foram realizadas em placas de 96 poços - MicroAmp®Optical 

96 - Well Reaction Plate with Barcode (Applied Biosystems by Life Technologies, EUA), 

cobertas com adesivos ópticos- Optical Adhesive Covers (Applied Biosystems by Life 

Technologies, EUA) e processadas em termociclador ABI Prism 7500 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems, EUA). Para a análise dos resultados foram 

consideradas as reações com eficiência entre 90 - 110% e curva padrão com valores 

satisfatórios de coeficiente de linearidade (r2 = 0,95-0,999) (Figura 3-4). 

Os controles positivos de cada placa foram as amostras diluídas de L. infantum 

utilizadas na curva padrão. Como controle negativo foi usado água livre de nucleases, ao 

invés de DNA. As reações foram realizadas utilizando TaqMan® Gene Expression Master 

Mix (Applied Biosystems, EUA); DNA (100 ng); iniciadores (1μM), 0,25 μM de TaqMan 
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Probe (VIC 5’ AGG AAA CCT GTG GAG CC 3’ MGB NFQ) e água livre de nucleases em 

quantidade suficiente para o volume final de 10 μL por poço. Para detecção e 

quantificação dos parasitos, foi utilizado o par de iniciadores diretos que amplificam o 

gene de DNA polimerase de L. infantum: 5′ TGT CGC TTG CAG ACC AGA TG 3′ e 

reverso: 5′ GCA TCG CAG GTG TGA GCA C 3’, que amplificam um fragmento de 90 pb 

(acesso no GenBank: AF009147). Para a verificação da integridade do DNA foi utilizado 

o gene constitutivo do fator alfa de necrose tumoral murino, o TNF-. Assim, foi utilizado 

o par de iniciadores: TNF-5241 5’ TCCCTCTCATCAGTTCTATGGCCCA 3’ e TNF-5411 

5’ CAGCA AGCATCTATGCACTTAGACCCC 3’ (CUMMINGS e TARLETON, 2003), os 

quais amplificam um produto de 170 pb. Foram consideradas íntegras as amostras que 

tiveram amplificação na curva de dissociação (temperatura de melting) específica para o 

gene de TNF-α e uma pequena variação do Ct. 

A reação de cada amostra foi realizada em duplicata, nas seguintes condições: uma 

incubação inicial a 50ºC por 2 minutos e desnaturação inicial a 95ºC por 10 minutos, 

seguida de 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 15 segundos e anelamento e extensão 

dos iniciadores a 60ºC por 1 minuto.  

Para quantificar o número de moléculas de DNA de L. infantum nas amostras, 

inicialmente foi determinado para cada poço o número de ciclos em que a fluorescência 

cruzou uma linha limiar arbitrária, denominada threshold (Ct), calculada pelo programa 

7500 Software v.2.0.1 for 7500 and 7500 Fast Real-Time PCR Systems (Applied 

Biosystems, EUA). A quantidade de cópias de DNA em cada amostra foi determinada a 

partir de uma regressão linear usando os valores do Ct das amostras utilizadas na curva 

padrão, gerada com quantidades conhecidas das diluições prévias das massas de 

promastigotas de L. infantum (cepa MCAN/BR/2008/OP46) da curva padrão. Os 

resultados foram expressos pelo número de amastigotas por tecido. 
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3.3.8 Análises estatísticas 

As análises foram conduzidas no software GraphPad Prism 7.0 (Prism Software, 

Irvine, CA, USA). Foi verificada inicialmente a distribuição dos dados utilizando o teste de 

Shapiro-wilk. Os dados com distribuição normal foram analisados pelo teste de one-way 

- ANOVA, seguido do pós-teste de Tukey. Para as análises de dados não paramétricos, 

foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para investigar diferenças entre os grupos, 

acompanhado do pós-teste de Dunns’ para as comparações múltiplas. Nas análises de 

correlação, foram investigadas as correlações entre os grupos SAL e os grupos VAC-1 e 

VAC-2 comparando a carga parasitária esplênica versus o percentual de linfócitos T de 

memória central e efetora. Dessa forma, foi utilizado o r de Pearson para avaliar a 

correlação, considerando significativas as diferenças com valores de p<0,05. 

Figura 3-4 - Exemplo da curva padrão referente ao gene da DNA polimerase de L. 
infantum em amostras de baço de camundongos BALB/c. No eixo X estão 
demonstrados os valores de Log da concentração de parasitos (106 a 100) e no eixo 
Y, os valores de Ct correspondentes a cada diluição. Abaixo do gráfico estão 
representados: o alvo (target), DNA polimerase; o valor do slope (-3,32); o coeficiente 
de linearidade (R2 =0,989); e a eficiência (99,9%). 
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3.4 RESULTADOS 

3.4.1 Produção das proteínas quiméricas 

Os resultados das predições de estrutura secundária (em apêndice 2) mostram que 

as quimeras são, na sua maior parte, desordenadas, ou seja, não assumem nenhuma 

estrutura secundária. Elas também não têm tendência a formar agregados amiloides, o 

que é interessante para seu processamento pelas células apresentadoras de antígenos 

(APCs). Assim, as quimeras puderam ser expressas em Escherichia coli, pois não 

demandavam de um sistema eucarioto para a geração de modificações pós-traducionais. 

As quimeras foram expressas e purificadas pela empresa Genscript. Nas Figuras 3-5 e 

3-6 estão as confirmações das respectivas expressões das duas quimeras usando 

Western blot. A quimera A possui um tamanho de aproximadamente 40 KDa enquanto 

na quimera B o tamanho é de 38 KDa. 
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Figura 3-5 – Caracterização da expressão da proteína quimérica 
A. (a) Gel SDS-PAGE da quimera A. Linha 1: BSA (2 μg); linha 2: 
proteína quimera A expressa no sistema E.coli (1,95 μg). (b) Análise 
western Blot usando o anticorpo Anti-HIS, linha 3: proteína quimérica 
A expressa no sistema E. coli. 
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3.4.2 Avaliação da produção de citocinas intracitoplasmáticas e proliferação 

celular 

Os resultados de produção de citocinas intracitoplasmáticas (CIC) e proliferação de 

esplenócitos foram expressos na forma de índice da cultura estimulada pela cultura 

controle (ASLi/CC). Este índice foi obtido pela divisão entre o percentual de produção de 

CIC produzidas por linfócitos ou da proliferação nas culturas estimuladas por ASLi e o 

percentual das culturas controles não estimuladas.  

Para as análises da produção de CIC por linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+ e a 

proliferação dessas mesmas células estimuladas com antígeno solúvel de L. infantum 

em relação às culturas controle, utilizaram-se as seguintes estratégias (demonstradas na 

Figura 3-7). O primeiro passo foi selecionar os singletos empregando os parâmetros de 

distribuição pontual de tamanho FSC-A e FSC-H. Depois, as células em processo de 

apoptose ou mortas foram marcadas pelo marcador de viabilidade FVS780, assim essas 

células foram excluídas das análises subsequentes. Posteriormente prosseguiu-se para 

a seleção das populações de linfócitos T - CD3+ (fundamentado em um gráfico SSC-A 
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Figura 3-6 – Caracterização da expressão da proteína quimérica B. 
(a) Gel SDS-PAGE da quimera B. Linha 1: BSA (2 μg); linha 2: proteína 
quimera B expressa no sistema E.coli (1,96 μg). (b) Análise western 
Blot usando o anticorpo Anti-HIS, linha 3: proteína quimérica B 
expressa no sistema E. coli. 
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versus marcador CD3), com determinação das subpopulações CD4+ e CD8+. A partir 

desse ponto, para avaliação das citocinas, cada subpopulação de linfócito T foi 

selecionada e gráficos bidimensionais de fluorescência CD4+ ou CD8+ pela respectiva 

citocina foram construídos (Figura 3-7).  

Em relação à avaliação da proliferação celular, traçamos gráficos bidimensionais de 

distribuição de fluorescência CD4+ ou CD8+ versus a marcação de CFSE. As células que 

proliferaram (diminuição na intensidade de fluorescência do CFSE) foram selecionadas 

desenhando um gate à esquerda do gráfico como demonstrado também na Figura 3-7. 

 

Figura 3-7 - Estratégia de análise de gate para avaliação da produção de citocinas e proliferação de células T 

CD4+ e T CD8+. Foram avaliadas as citocinas IFN-, TNF- e IL-2, enquanto para a avaliação da proliferação 
foi utilizado o CFSE. 
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Em relação à produção de IFN- por linfócitos T CD4+ e T CD8+ houve um aumento 

significativo nos grupos imunizados com VAC-1 e VAC-2 quando comparados com os 

grupos SAL e SAP conforme demonstrado na Figura 3-8. Já considerando a produção 

da citocina TNF-α pela subpopulação T CD4+, observamos um aumento significativo nos 

grupos VAC-1 e VAC-2 em relação aos dois grupos controle.  
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Figura 3-8 - Avaliação da produção de citocinas intracitoplasmáticas em esplenócitos de 
camundongos BALB/c imunizados e desafiados com L. infantum. Os resultados da produção das 

citocinas IFN-, TNF- e IL-2 por linfócitos T CD4+ e TCD8+ estão representados em índice (cultura 
estimulada/cultura controle). O eixo y representa os valores médios e o erro padrão médio. Diferenças 
significativas (p<0,05) em relação aos grupos SAL, SAP, VAC-1 e VAC-2 estão representadas pelas 
letras a, b, c e d respectivamente. 
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Esse aumento foi observado para linfócitos T CD8+, mas somente quando 

comparamos VAC-1 com SAL e SAP (Figura 3-8). Analisando a citocina IL-2 não foram 

observadas diferenças entre os grupos como mostrado na Figura 3-8. 

Já em relação aos resultados de proliferação das subpopulações de linfócitos T, 

houve um aumento significativo da proliferação de linfócitos T CD4+ no grupo VAC-1 

quando comparado com os grupos controles SAL e SAP, enquanto para linfócitos T 

CD8+ observou-se um aumento significativo nos grupos imunizados com VAC-1 e VAC-

2 em relação aos grupos controle como demonstrado na Figura 3-9. 

3.4.3 Caracterização dos linfócitos T de memória central e efetora 

Para caracterizar as subpopulações de células T de memória central (MC) foram 

usados os biomarcadores CD3+ CD4+/CD8+ CD44high CD127high CD45low CD197high 

CD62Lhigh. Em relação a células T de memória efetora (ME), estas foram caracterizadas 

por CD3+ CD4+/CD8+ CD44high CD62Llow CD127high CD197low. Nas Figuras 3-10 e 3-11 

estão representadas as estratégias de análise empregadas para a avaliação da 

frequência desses linfócitos T de memória, respectivamente. Todas as estratégias 

iniciaram com a aquisição dos parâmetros de tamanho FSC-H e FSC-A que fornecem os 

singletos. Após a seleção dos singletos, as células em processo de apoptose ou mortas 
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Figura 3-9 - Avaliação da proliferação de linfócitos em culturas de esplenócitos de camundongos BALB/c 
imunizados e desafiados com L. infantum. Os resultados da proliferação de linfócitos T CD4+ e TCD8+ estão 
representados em índice (cultura estimulada/cultura controle). O eixo y representa os valores médios e o erro 
padrão médio. Diferenças significativas (p<0,05) em relação aos grupos SAL, SAP, VAC-1 e VAC-2 estão 
representadas pelas letras a, b, c e d respectivamente. 
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foram marcadas pelo marcador de viabilidade FVS780, assim essas células foram 

excluídas das análises subsequentes. Depois determinamos as células T CD3+, 

selecionando posteriormente as subpopulações CD4+ e CD8+ utilizando gráficos 

bidimensionais de fluorescência. A seguir, cada uma dessas subpopulações foi 

caracterizada como células de memória central onde foram selecionadas as células 

CD44high CD127high, seguindo-se de CD45low utilizando o marcador para CD45 versus 

SSC-A. Dentro desse gate foram selecionadas as células expressando 

CD197highCD62Lhigh. Para as células de memória efetora, selecionamos os gates 

CD44high CD62Llow e posteriormente selecionamos o quadrante CD127highCD197low. 

 

Figura 3-10 - Estratégia de gate para caracterização de células T de 
memória central (MC). Gráfico de distribuição pontual representativo da 
expressão dos marcadores de superfície para a caracterização de linfócitos 
T de memória central (CD44high CD127high CD45low CD197high CD62Lhigh). 
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Figura 3-11 - Estratégia de gate para caracterização de células T de memória central efetora (ME). Gráfico 
de distribuição pontual representativos da expressão dos marcadores de superfície para a   caracterização 
de linfócitos T de memória efetora (CD44high CD62Llow CD127high CD197low). 

 

Ao serem avaliadas as frequências de células T CD4+ com fenótipo de MC, observou-

se um aumento significativo (p<0,05) nos grupos VAC-1 e VAC-2 em comparação ao 

grupo SAL. Ainda nesse sentido houve um aumento significativo no grupo VAC-1 quando 

comparado ao grupo SAP. Em relação ao fenótipo de ME não foram observadas 

diferenças entre os grupos. 

Ao avaliarmos as frequências das subpopulações T CD8+ com fenótipo de MC, foi 

notado um aumento significativo nos grupos VAC-1 e VAC-2 em relação ao grupo SAL, 

enquanto com relação ao fenótipo de ME dessas mesmas células, a frequência no grupo 

VAC-1 demonstrou-se maior em relação aos grupos controles (SAL e SAP) como 

descrito na Figura 3-12. 
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3.4.4  Avaliação da eficácia das vacinas VAC-1 e VAC-2: avaliação da carga 

parasitária 

Para a quantificação da carga parasitária empregamos a PCR em tempo real 

(qPCR), amplamente utilizada para a avaliação da redução de carga parasitária (eficácia) 

de diversas vacinas em diferentes modelos experimentais. Nesse contexto, com a qPCR 

consegue-se detectar com grande sensibilidade e especificidade a presença do DNA do 

parasito, e ainda se quantifica a carga parasitária nos animais vacinados. Nesse sentido, 

avaliamos a eficácia das vacinas VAC-1 e VAC-2 pela quantificação da carga parasitária 

no baço e no fígado dos camundongos 30 dias após desafio com a cepa OP46 de L. 

infantum. Os resultados estão demonstrados na Figura 3-13. Em relação ao fígado, não 
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Figura 3-12 - Avaliação do fenótipo de linfócitos T de memória em culturas de esplenócitos de camundongos 
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Diferenças significativas (p<0,05) em relação aos grupos SAL, SAP, VAC-1 e VAC-2 estão representadas pelas 
letras a, b, c e d respectivamente. 
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foram notadas diferenças estatísticas entre os grupos estudados, mas foi observada uma 

redução nos grupos VAC-1 e VAC-2 de 40% e 43 % respectivamente comparando com 

o grupo SAL. Ao avaliar o baço, foi possível observar uma redução significativa e 

importante da carga parasitária nos grupos VAC-1 e VAC-2 quando comparados com os 

grupos SAL e SAP como está mostrado na Figura 3-13. Essa redução foi de mais ou 

menos três vezes em relação ao grupo SAL e representa uma redução de 71% para 

VAC-1 e 68% para VAC-2. 

 

Após a avaliação da carga parasitária e da caracterização dos fenótipos de memória 

no tecido esplênico, foram realizadas análises de correlação entre estes dois parâmetros. 

Na Figura 3-14 estão evidenciadas as análises de correlação entre os grupos VAC-1 e 

VAC-2 em relação ao grupo SAL. Observa-se uma correlação negativa (r de Pearson = 

-0,5481; p< 0,05 para VAC-1 e r de Pearson = -0,4983; p< 0,05 para VAC-2) entre os 

parâmetros, ou seja, quando há um aumento no percentual de linfócitos T CD8+ de 

memória central constata-se uma diminuição da carga parasitária no órgão. Não foram 

observadas correlações entre a carga parasitária e o percentual de linfócitos T CD4+ de 

memória central e efetora e T CD8+ de memória efetora. 

Figura 3-13 - Carga parasitária no fígado e baço de camundongos BALB/c imunizados com VAC-1 e VAC-2, 
infectados por L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46). Através dos gráficos de box plots estão representadas as 
medianas, intervalos interquartis e os valores máximos e mínimos de cada grupo. Diferenças significativas 
(p<0,05) em relação aos grupos SAL, SAP, VAC-1 e VAC-2 estão representadas pelas letras a, b, c e d 
respectivamente. 

S
A

L

S
A

P

V
A

C
-1

V
A

C
-2

0

21 0 07

41 0 07

61 0 07

81 0 07

S
A

L

S
A

P

V
A

C
-1

V
A

C
-2

0

11 0 05

21 0 05

31 0 05

41 0 05

51 0 05

a ,b a ,b

N
º 

a
m

a
s

ti
g

o
ta

s
 p

o
r 

te
c

id
o

Fígado Baço



Brito, R. C. F.                                                                                                     2018 

90 
 

 

 

0 1 0 2 0 3 0 4 0

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

C a rg a  x  M C  C D 8  -  V A C 2

%  d e  lin fó c ito s  T  C D 8
+

 d e  m e m ó r ia  c e n tra l

C
a

rg
a

 p
a

ra
s

it
á

ri
a

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

C a rg a  x  M E  C D 8  -  V A C 1

%  d e  lin fó c ito s  T  C D 8
+

 d e  m e m ó r ia  c e n tra l

C
a

rg
a

 p
a

ra
s

it
á

ri
a

Correlação VAC-1 x SAL

N
º 

d
e
 a

m
a
s
ti

g
o

ta
s
 

p
o

r 
m

g
 d

e
 t

e
c
id

o

% de linfócitos T CD8+ de memória central

p<0,05

r de Person = -0,5481

p<0,05

r de Person = -0,4983

Correlação VAC-2 x SAL

Figura 3-14 - Correlações entre a carga parasitária e a frequência de células T CD8+ de memória central em animais 

dos grupos SAL e VAC1/VAC2. Correlações negativas foram observadas entre os parâmetros estudados (p<0,05). 



Brito, R. C. F.                                                                                                     2018 

91 
 

3.5 DISCUSSÃO 

O emprego da imunoinformática baseada em programas computacionais capazes de 

predizer epítopos imunodominantes vem sendo utilizado em diversos estudos. Essa 

metodologia já demonstrou ser de alta precisão para o mapeamento de epítopos 

imunogênicos para proteínas de Leishmania (SACHDEVA et al., 2009; ZANDIEH et al., 

2015; BRITO et al., 2017). Sendo assim, a imunoinformática pode acarretar em um 

enorme ganho para o desenho de vacinas multiepítopos contra doenças negligenciadas, 

mais especificamente as leishmanioses.  

A capacidade de predizer epítopos específicos de células T torna a imunoinformática 

uma abordagem ainda mais necessária, uma vez que, na leishmaniose visceral, uma 

resposta imune eficiente contra o parasito é desencadeada pelos linfócitos T em resposta 

a alguns epítopos específicos de Leishmania spp. (DE GROOT e BERZOFSKY, 2004; 

DE GROOT, 2006). Dessa forma, alguns grupos de pesquisa vêm propondo candidatos 

vacinais baseados em epítopos específicos ligantes de MHC de classe I e II mapeados 

em proteínas já conhecidas (DAS et al., 2014; SEYED et al., 2014; ALVES-SILVA et al., 

2017).  

Nesse contexto, no presente trabalho foi realizado o mapeamento de potenciais 

epítopos de células T em nove proteínas conhecidas e com resultados de 

imunogenicidade e eficácia já publicados. Portanto, de acordo com a metodologia 

computacional proposta no capítulo II, mapeamos os epítopos de maior escore 

fornecidos pela imunoinformática referentes às proteínas Histona H2A, Lip2a, Lip0, LACK 

e CPC (Quimera A), CPA, CPB, PSA-50S e a proteína A2 compondo a Quimera B. A 

escolha dessas proteínas foi baseada em inúmeros trabalhos já consolidados e 

publicados na literatura demonstrando suas capacidades imunogênicas. Neste contexto, 

essas proteínas podem ser consideradas importantes alvos para o desenvolvimento de 

vacinas quiméricas multiepítopos contra as leishmanioses.  

A histona H2A pertence a uma das mais importantes classes de histonas 

responsáveis pela formação da cromatina celular. Até a presente data, alguns trabalhos 

já demonstraram a capacidade imunogênica dessa histona. (DE CARVALHO et al., 2003) 
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relataram que culturas de células mononucleares do sangue periférico (CMSP) de 

pacientes com leishmaniose produziam uma quantidade predominante de IFN- após o 

estímulo com Histona H2A. Recentemente, BAHARIA et al. (2014) constataram que essa 

histona é capaz de desencadear respostas in vitro em CMSP de pacientes curados de 

LV, como por exemplo proliferação celular, produção de citocinas do tipo 1 como IFN- e 

IL-12. As proteínas histona H2A, Lip2A e Lip0 são componentes da vacina quimérica Q, 

comercializada recentemente (EMA/159853/2016) na Europa como Letifend® 

(CARCELEN et al., 2009) para o uso canino. Embora Lip2A já tenha apresentado 

capacidade de desencadear uma resposta Th2 (IBORRA et al., 2007), ela possui uma 

polarização bem balanceada Th1/Th2. Assim observa-se uma indução de uma resposta 

humoral com produção de imunoglobulinas IgG1, mas ao mesmo tempo é capaz de 

desencadear uma forte produção de IFN- e proliferação celular in vitro de esplenócitos 

de camundongo (SOTO et al., 2000).  

Na mesma família dos ácidos ribossomais Lip, Lip 0 é outra proteína que também 

exibiu resultados interessantes encontrados por outro grupo de pesquisa. PEREIRA et 

al. (2015) relataram a capacidade de proteção em hamsters da proteína Lip0 empregada 

como vacina de DNA. Nesse estudo, foi observado que a vacina reduziu 

significativamente a carga parasitária no linfonodo, baço e fígado dos hamsters 

imunizados e desafiados com L. infantum. As outras proteínas que foram usadas como 

referência para o desenho da quimera A, LACK e CPC, também já apresentaram 

resultados promissores. A LACK, por exemplo, administrada como vacina de DNA, 

demonstrou uma proteção de 60% em cães imunizados e desafiados com L. Infantum 

(RAMIRO et al., 2003). Além disso, apresentou uma forte capacidade de desencadear 

uma resposta celular com intensa proliferação celular (RAMOS et al., 2008). A proteína 

CPC também se mostrou bastante promissora, com resultados em camundongos, 

promovendo uma intensa resposta Th1 com produção de IFN- , intensa proliferação de 

linfócitos e produção de óxido nítrico em esplenócitos. Além disso, promoveu redução da 

carga parasitária tanto no baço quanto no fígado após desafio com L. Infantum 

(KHOSHGOO et al., 2008).  
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Em relação ao desenho da quimera B, CPA e CPB já foram utilizadas em protocolos 

dose-reforço como vacinas de DNA e proteínas recombinantes, mostrando serem 

antígenos interessantes para se investigar. RAFATI et al. (2005) observaram em cães 

uma indução da proliferação em CMSP, produção de IFN-e desenvolvimento de uma 

forte resposta celular do tipo tardia em animais vacinados. A escolha da proteína PSA-

50S pode ser justificada pela presença da proteína predominante na preparação 

antigênica da vacina CaniLeish®, que já exibiu proteção em estudos de fase III utilizando 

cães onde houve indução de pronunciada resposta celular direcionada para Th1 (OLIVA 

et al., 2014).  

A2, antígeno da vacina LeishTec®, possui características imunogênicas que podem 

complementar uma vacina poliepítopos contra a LVC. A proteína quando testada no 

modelo canino induziu uma resposta do tipo Th1 com produção de IFN- em CMSP dos 

cães imunizados mostrando uma proteção em torno de 60% (FERNANDES et al., 2008).  

Diante do exposto, podemos observar que os componentes escolhidos para construir 

tanto a quimera A quanto a quimera B são antígenos que estimulam a proliferação de 

linfócitos e produção de IFN-. Interessante notar que o perfil das células estimuladas 

com esses antígenos pode também apresentar um balanceamento interessante 

Th1/Th2. Observamos também que a abordagem integrativa de imunoinformática, 

proposta por nós, foi eficiente na obtenção de epítopos promissores de cada uma das 

proteínas, aumentando assim as chances de acerto na determinação de um antígeno 

vacinal. 

Considerando o desenho de vacinas multiepítopos, é fundamental haver 

espaçadores entre os epítopos de forma a facilitar o seu processamento pelo sistema 

imune. Assim, escolhemos os espaçadores GPGPG (espaçador universal) que possuem 

um papel crítico na topologia no tocante à imunogenicidade de epítopos de células T 

(SINGH et al., 2010). Esses espaçadores, além de fornecer estabilidade à proteína 

quimérica, facilitam o processamento e a apresentação de epítopos para vacinas contra 

diversas doenças, tais como câncer, brucelose, toxoplasmose, cólera, metapneumovirus 

etc (NEZAFAT et al., 2014; LI et al., 2015; EL BISSATI et al., 2016; NEZAFAT et al., 

2016; SAADI et al., 2017). 
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No que se refere à produção de citocinas por esplenócitos, nossos resultados 

demonstraram a capacidade das duas vacinas (VAC-1 e VAC-2) em induzir citocinas 

fundamentais para ativação de linfócitos T, nomeadamente TNF- e IFN-. É bem 

estabelecido que vacinas que induzem essas duas citocinas tendem para uma resposta 

Th1 que é primordial para a proteção contra Leishmania spp. (BLACKWELL, 1996; 

DARRAH et al., 2007). 

Após a imunização e o desafio, foi observado que nos grupos vacinais houve um 

aumento na produção dessas duas citocinas após o estímulo com antígeno solúvel de L. 

infantum. A VAC-1 destacou-se em relação à VAC-2 por desencadear a produção de 

TNF- tanto pelos linfócitos T CD4+ quanto por linfócitos T CD8+. TNF- produzido pelos 

linfócitos T e observado em nossos resultados é uma citocina efetora que exerce um 

papel crucial no controle de infecções intracelulares (BOGDAN et al., 1990; MANNA et 

al., 2009). Dessa forma, TNF- atua na modulação da produção de óxido nítrico, que é 

o responsável pela eliminação do parasito no citoplasma de macrófagos (LIEW et al., 

1990; ALVES et al., 2009).  

Quanto à produção de IFN-, citocina considerada central para proteção contra 

Leishmania spp., os resultados foram satisfatórios. Essa citocina é avaliada e investigada 

em praticamente todos os estudos envolvendo vacinas contra as leishmanioses. IFN- 

também é uma citocina efetora que direciona a resposta imune para Th1, sendo uma das 

principais citocinas produzida por linfócitos Th1 (UZONNA et al., 2004). MARTINS et al. 

(2017) mostraram que a proteção conferida por uma proteína multiepítopo quimérica 

contra L. infantum estava relacionada diretamente com a produção de IFN- pelas duas 

subpopulações de linfócito T. Portanto, nossos resultados corroboram com o que se tem 

relatado na literatura quando se avalia diferentes proteínas multiepítopos contra a 

leishmaniose, quando os mecanismos envolvidos com a proteção estiveram 

correlacionados com a produção de IFN-. Assim, essa citocina é fundamental para o 

monitoramento, a triagem e o desenho de vacinas eficazes contra esses protozoários 

intracelulares (DAS et al., 2014; ZANDIEH et al., 2015; ALVES-SILVA et al., 2017; 

MARTINS et al., 2017). Ademais, a produção de IFN- por células T CD8+ está 



Brito, R. C. F.                                                                                                     2018 

95 
 

relacionada com o desenvolvimento de memória imunológica de longa duração contra 

Leishmania spp. (OKWOR et al., 2014; REED et al., 2016). 

 Os resultados obtidos no que concerne à proliferação de linfócitos T nos grupos 

vacinais, após o estímulo com L. infantum, apoiam ainda mais os achados de que IFN- 

é liberado após essa ativação e a proliferação de linfócitos T. Portanto, antígenos que 

conseguem gerar uma resposta específica de células T após estimulação com antígeno 

solúvel do parasito (in vitro) são considerados potenciais para geração de memória 

antígeno-específica, tornando-os alvos vacinais interessantes (PASSERO et al., 2012; 

DEY et al., 2013; ALVES-SILVA et al., 2017).  

No presente estudo foi observado que no grupo das vacinas quiméricas houve 

resposta culminando em elevação da proliferação de linfócitos quando estimulados com 

antígeno de L. infantum. Referente à IL-2, a principal citocina responsável pela 

proliferação de linfócitos (BOGDAN et al., 1993; BODAS et al., 2006), nossos achados 

não notificam diferença entre os grupos estudados. Isso provavelmente se deve à 

secreção precoce dessa citocina e, após cinco dias de cultivo celular, não há diferença 

significativa em relação a essa citocina produzida pelas subpopulações de linfócitos T. 

Portanto, a IL-2 poderia ser encontrada em sobrenadante de cultura. Embora seja uma 

citocina importante, a IL-2 não é específica, podendo levar à proliferação de várias 

linhagens como, por exemplo, Th1, Th2, Th17 e mesmo as linhagens de linfócitos T 

regulatórios (ZHU e PAUL, 2010). Dessa forma, a análise individual de IL-2 deve ser 

realizada com muita cautela, pois esta pode também ser responsável pela proliferação 

de linfócitos T regulatórios que suprimem a almejada resposta Th1 contra o patógeno 

(BODAS et al., 2006). 

 A escolha dessas citocinas centrou-se no objetivo de realizar o estudo 

multiparamétrico de forma a qualificar células T de memória, tanto as centrais quanto as 

efetoras. Alguns estudos já demonstraram que células T multifuncionais que produzem 

as citadas citocinas são mais efetivas, quando comparado à produção individual, para a 

eliminação do parasito e o controle da infecção (DARRAH et al., 2007; SEDER et al., 

2008; SELVAPANDIYAN et al., 2009; ALVES-SILVA et al., 2017). Assim, quando 

realizamos a análise multifuncional de linfócitos T produtores dessas três citocinas ao 
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mesmo tempo, não foi observado diferença entre os grupos (dados não mostrados). A 

ideia central seria complementar resultados de células de memória produzindo IFN-, 

TNF- e IL-2 ao mesmo tempo ou em diferentes combinações (DARRAH et al., 2007; 

SEDER et al., 2008; SELVAPANDIYAN et al., 2009; ALVES-SILVA et al., 2017). Ainda 

assim, podemos afirmar que os nossos resultados individuais de IFN- e TNF- são 

importantes no desencadeamento de uma resposta protetiva contra o parasito (DAS et 

al., 2014). 

Nas últimas décadas, com o advento e avanços da técnica de citometria de fluxo, 

houve o surgimento da citometria multicolor, que permite realizar estudos de células 

multifuncionais ou multiparamétricas. Dessa forma, diferentes moléculas de uma célula 

podem ser marcadas ao mesmo tempo com acurácia e robustez satisfatórias.  

No campo da imunologia das leishmanioses, várias aplicações para a mencionada 

citometria se destacaram. Nesse horizonte, diversos estudos vêm empregando a técnica 

para a caracterização de células de memória em vacinas (DARRAH et al., 2007; 

PASSERO et al., 2012; DEY et al., 2013; SANTOS-GOMES et al., 2014; RODRIGUES 

et al., 2017; BANERJEE et al., 2018). Até o momento, vários candidatos vacinais contra 

os diferentes tipos de leishmaniose já foram propostos e com resultados promissores em 

modelo murino.  

No entanto, o que se observa é que até a presente data não há vacina comercializada 

para uso humano, portanto existe um ofuscamento de antígenos nessa passagem do 

modelo murino para o canino e o humano. É possível que isso se deva às questões 

relacionadas aos diferentes níveis de geração de memória imunológica que atualmente 

já são consenso das diretrizes para o desenvolvimento de vacinas de diferentes grupos 

de pesquisa (DARRAH et al., 2007; PASSERO et al., 2012; DEY et al., 2013; SANTOS-

GOMES et al., 2014; RODRIGUES et al., 2017; BANERJEE et al., 2018). No entanto, 

não há estudos que empreguem análises multifuncionais/multiparamétricas para a 

avaliação de vacinas compostas de quimeras poliepítopos. Sendo assim, neste projeto 

decidimos caracterizar o perfil de células T de memória no compartimento esplênico após 

imunização e infeção com as quimeras polipeptídicas A e B empregando a citometria 

multifuncional.  
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Nossos resultados evidenciaram que as duas vacinas foram capazes de 

desencadear memória central tanto em linfócitos T CD4+ quanto em linfócitos T CD8+. 

Estudos já mostraram que essas células possuem papel fundamental na resposta imune, 

sendo responsáveis pela renovação das células de memória do sistema imunológico e 

pela produção de IL-2 (FARBER et al., 2014). Porém, dependendo do grau da infecção 

ou do microambiente gerado, as células de memória efetora podem ser as principais 

fontes de IL-2. Assim, casos em que se observa uma infecção mais branda ou após 

imunização esse tipo de situação pode ser encontrada (SEDER et al., 2008). Isso poderia 

explicar o fato de termos observado pouca produção de IL-2 nos grupos imunizados, pois 

houve geração de células de memória central, o que corrobora com os resultados de 

carga parasitária mais branda no baço. Isso pode ter potencializado a produção de IL-2 

por células de memória efetora que praticamente não foram geradas pelas vacinas ou 

pela infeção.  

A respeito dos achados de células de memória efetora, somente no grupo VAC-1 foi 

observado um aumento de células T CD8+. O fato de não se ter observado a mesma 

tendência de aumento da subpopulação T CD4+ quanto ao grupo VAC-2, isto pode ser 

explicado pela cinética de diferenciação dessas células ou mesmo pela morte dessas 

células por apoptose como relatado por SEDER et al. (2008). Isso poderia também ser 

devido à compartimentalização dessas células de memória como demonstrado em 

trabalhos em que as células de memória central se diferenciam e se expandem no baço 

podendo recircular em órgãos linfoides secundários. Em contrapartida, as células de 

memória efetora migram para os locais da infeção (SPRENT e SURH, 2002).  

De forma geral, as vacinas testadas neste estudo (principalmente a VAC-1) foram 

capazes de gerar linfócitos de memória central no compartimento esplênico 

acompanhado de uma diminuição da carga parasitária no órgão. Torna-se difícil apontar 

qual perfil, memória central ou efetora, seria responsável pela proteção em modelos 

experimentais. Esse fato é devido à heterogeneidade das respostas geradas em estudos 

de imunoprofilaxia das leishmanioses em diferentes espécies ou modelos animais, nas 

quais não se tem um consenso de qual perfil de células T de memória caracterizaria o 

candidato vacinal como ideal ou não (DARRAH et al., 2007). Assim, acredita-se que 
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ambos os perfis agregam muito nesse processo de eliminação do parasito (SANCHEZ-

SAMPEDRO et al., 2012; DEY et al., 2013; RODRIGUES et al., 2017).  

Para avaliar a eficácia das vacinas, quantificamos a carga parasitária no fígado e no 

baço pela técnica de PCR em tempo real. Esses órgãos possuem uma cinética diferente 

de replicação do parasito podendo refletir diretamente na quantificação da carga no 

modelo murino. Considerando a infecção de BALB/c por L. infantum durante as duas 

primeiras semanas, há uma intensa replicação do parasito no fígado devido à elevada 

produção de TGF- e uma resposta Th1 ineficiente. Dessa forma, pode haver um pico 

de parasitismo entre duas a oito semanas após a infeção (LOEUILLET et al., 2016). 

Baseado nesses fatos, nos casos em que não observamos a diminuição significativa da 

carga no tecido hepático, provavelmente foi devido ao pronunciado parasitismo no tempo 

final do experimento (necropsia após 4 semanas de infecção). A carga parasitária foi em 

tal intensidade que VAC-1 e VAC-2, embora tenham promovido a redução de 40% e 

43%, respectivamente, não puderam proporcionar uma diminuição estatisticamente 

significativa nesse órgão. Porcentagens de redução de carga parasitária no fígado bem 

próximas a essas já foram relatadas utilizando camundongos BALB/c infectados com L. 

infantum. AGALLOU et al. (2017) observaram uma redução de 48% na carga parasitária 

do fígado no grupo vacinal estudado após 30 dias de infecção. Esse intenso parasitismo 

no fígado corrobora com o estudo de quimioterapia experimental realizado por REIS et 

al. (2017). Esses autores, utilizando a mesma cepa do parasito (OP46) usada neste 

estudo, observaram que, de fato, o tecido hepático após quatro semanas era o mais 

infectado e que apresentou maior parasitismo. De forma interessante, o fígado tende a 

ser capaz de controlar a infeção após aproximadamente oito semanas com a formação 

de granulomas hepáticos que levam à eliminação do parasito (KAYE et al., 2004). 

No compartimento esplênico há o estabelecimento de uma infecção crônica que 

ocorre mais tardiamente e que não é autorresolutiva como observado no fígado, o que 

torna esse órgão um dos principais alvos em estudos em que se avalia a eficácia de 

vacinas (LOEUILLET et al., 2016). Diante do exposto, nossos achados nesse órgão são 

promissores uma vez que demonstram redução nos grupos vacinais de 71% e 68%, 

respectivamente, para as vacinas VAC-1 e VAC-2. 
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Poucos trabalhos avaliando vacinas quiméricas poliepítopos foram relatados na 

literatura. Dentro do contexto de leishmaniose visceral esse número de estudos se 

restringe a apenas dois, sendo que um dos estudos avalia uma vacina de DNA e no 

outro, a proteína quimérica.  

Em relação a desafios com L. infantum, nossos resultados de carga parasitária no 

baço mostraram ser superiores comparando com a redução de carga de 42% após 10 

semanas de infeção em um trabalho de MARTINS et al. (2017). Já para o desafio com 

L. donovani, DAS et al. (2014) observaram uma surpreendente redução de 91% da carga 

no mesmo órgão após 21 dias de infecção. Nesse sentido, experimentos subsequentes 

precisarão ser executados de forma a avaliar diferentes quantidades das duas proteínas 

quiméricas buscando reduzir ainda mais a carga parasitária no baço e proporcionar uma 

redução significativa no fígado. É Interessante observar que neste trabalho utilizamos 10 

g por dose de cada uma das quimeras e, quando se compara a outros trabalhos, é 

possível concluir que os autores utilizam, em alguns casos, quantidades muito superiores 

às empregadas neste estudo tais como, 20, 25, 100 ou mesmo 200 g de proteínas 

quiméricas multiepítopos (ALVES-SILVA et al., 2017; MARTINS et al., 2017).  

Diante do que foi discutido é possível afirmar que os resultados obtidos neste estudo 

são promissores no campo de desenvolvimento de vacinas quiméricas multiepítopos 

para as leishmanioses, desenhadas de forma racional a partir da vacinologia reversa 

empregando diferentes abordagens computacionais da imunoinformática. 

Adicionalmente, os resultados reforçam e corroboram com os trabalhos disponíveis e 

com a tendência observada em desenvolver esses modelos de vacinas, uma vez que as 

quimeras parecem otimizar a imunogenicidade. Assim, podem ser mais eficazes que os 

antígenos recombinantes individuais (ALVES-SILVA et al., 2017), o que parece ser 

devido aos arranjos em tandem, que seriam mais eficientes para a conformação 

imunogênica (SUN et al., 2016).  

Ganhos evidentes do emprego da imunoinformática para o mapeamento de epítopos 

foram observados quando analisamos o bloco de resultados tanto da resposta 

imunológica quanto da carga parasitária derivados do mapeamento, além do desenho de 

proteínas compostas por epítopos de MHC de classes I e II. Destacamos a possibilidade 
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de se perder ou omitir epítopos potenciais devido à predição in silico como possível 

desvantagem notada em trabalhos empregando a imunoinformática. Por outro lado, essa 

metodologia permite a triagem em larga escala, levando ao mapeamento de epítopos 

importantes em um curto período de tempo, o que pode ser potencialmente muito 

vantajoso quando se trata de vacinas contra leishmanioses (SEYED et al., 2014). 

Além disso, foi realizado o mapeamento de peptídeos imunogênicos em proteínas 

descritas na literatura e também o desenho de duas quimeras poliepítopos (quimeras A 

e B). Esse processo foi alcançado pela seleção dos peptídeos de maior escore para os 

algoritmos de predição de epítopos para células T. A seguir, as proteínas foram 

expressas em bactérias e utilizadas em associação com o adjuvante saponina de forma 

a compor as vacinas VAC-1 e VAC-2. Após isso, em camundongos BALB/c, foi feita a 

avaliação da imunogenicidade, e a indução de memória foi acessada empregando a 

citometria multifuncional. Dessa forma, as vacinas induziram imunogenicidade com 

proliferação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ e produção de IFN- e TNF-. Além disso, as 

vacinas instigaram o desenvolvimento de linfócitos T de memória central e efetora em 

esplenócitos dos camundongos. Em relação à eficácia, a quantificação de cópias de DNA 

do parasito foi realizada tanto no fígado quanto no baço, e foi observada uma diminuição 

da carga parasitária no tecido esplênico nos grupos que receberam as vacinas VAC-1 e 

VAC-2. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

4.1.1 Vacinas peptídicas contra as leishmanioses 

Avanços recentes na compreensão dos mecanismos de imunidade celular nas 

leishmanioses promoveram um aumento no uso de peptídeos como imunógenos para a 

ativação de células T. A utilização de peptídeos, que até alguns anos atrás estava em 

decadência, surge como uma das mais promissoras abordagens para o desenho racional 

de vacinas. Deste modo, em um estudo avaliando a imunogenicidade de três fragmentos 

da proteína NH36 de L. donovani (aproximadamente 100 resíduos de aminoácidos), foi 

revelado que o F3 é imunogênico em comparação com os outros fragmentos. Esse 

fragmento aumentou as razões das citocinas IFN-/IL-10 e TNF-/IL10, comprovando um 

direcionamento para uma resposta Th1. Foi também avaliada a eficácia vacinal, 

observando-se diminuição da carga parasitária no tecido hepático após imunização de 

camundongos BALB/c com o fragmento F3 (NICO et al., 2010). 

Posteriormente, AGALLOU et al. (2014) mapearam peptídeos pertencentes aos 

antígenos CPA, Histona H1, KMP11 e LeIF empregando estratégias computacionais 

(combinação dos algoritmos SYFPEITHI e NetMHCII). Após a seleção dos epítopos com 

os escores maiores, esses pesquisadores imunizaram camundongos com cada peptídeo 

sintético selecionado, observando que peptídeos de CPA (2), H1(1) e LeIF (1) induziram 

uma forte proliferação de células T em cultura de esplenócitos do grupo imunizado. A 

maioria dos peptídeos desencadeou uma elevada produção de IFN- e baixos níveis de 

IL-10 em culturas de esplenócitos nos grupos imunizados. Assim, esses autores 

demonstraram que, combinando abordagens de bioinformática com ensaios in vitro para 

identificação de epítopos com fins vacinais contra a leishmaniose, resultados 

promissores podem ser obtidos (AGALLOU et al., 2014). No mesmo ano, DAS et al. 

(2014) realizaram a triagem de 397 peptídeos pertencentes a antígenos de Leishmania 

como CPA, CPB, KMP11, TSA e P74 em CMSP de indivíduos com leishmaniose 

cutânea. Para isso dividiram os peptídeos em pools de 20, que foram testados quanto à 

capacidade de induzir produção de IFN- por células T. Os resultados confirmaram a 
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capacidade de alguns peptídeos em produzir IFN-, e esses peptídeos foram 

empregados para o desenho de vacinas poliepítopos. 

Em 2015, DUARTE et al. (2015) desenvolveram e validaram uma plataforma para a 

predição in silico de epítopos de células T CD8+ que poderão ser empregados em vacinas 

contra as leishmanioses. Para isso, empregando a plataforma EPIBOT (combinação dos 

algoritmos NetMHC, SYFPEITHII, BIMAS, SVMHC e dados do IEDB), identificaram 

epítopos em um banco de 63 proteínas de L. braziliensis. Posteriormente, avaliaram a 

capacidade citotóxica de linfócitos T CD8+ sobre células pulsadas com os diferentes 

peptídeos sintéticos. Assim, observaram atividade citotóxica tanto no baço como no 

linfonodo drenante mediada por células T CD8+ em relação a células pulsadas com os 

peptídeos com as sequências WYLATHSLI, AYIDGHVTI e IYVSYADLI. Assim, os 

autores foram capazes de demonstrar o potencial e a confiabilidade que predições in 

silico podem oferecer na identificação de epítopos (DUARTE et al., 2015). No mesmo 

ano, MARTINS et al. (2015) mapearam em uma proteína hipotética de L. infantum dois 

peptídeos com potencial imunogênico. Camundongos BALB/c foram imunizados com os 

peptídeos separadamente usando a saponina como adjuvante. O peptídeo denominado 

P2 foi capaz de reduzir a produção de IL-4 e IL-10 em esplenócitos quando comparados 

com o grupo controle. Além disso, após o desafio experimental com 1x107 promastigotas 

de L. infantum na fase estacionária pela via subcutânea, o peptídeo P2 foi capaz de 

reduzir a carga parasitária no baço (MARTINS et al., 2015). 

No ano subsequente, um estudo conduzido por NAOUAR et al. (2016) visou avaliar 

a capacidade de peptídeos sintéticos (preditos computacionalmente por programas como 

SYFPEITHI, NetMHCII e BIMAS) em induzir a produção de granzima B e IFN-por 

linfócitos T CD8+ em CMSP de indivíduos saudáveis e com leishmaniose cutânea. Os 

resultados demonstraram que não houve diferença na produção de IFN-em relação às 

CMSP dos indivíduos saudáveis. No entanto, seis pools de peptídeos avaliados 

produziram maiores concentrações de granzima B em relação ao grupo controle 

(indivíduos saudáveis). Posteriormente, ao realizar os ensaios com os peptídeos 

isolados, os mesmos resultados foram obtidos. Assim, esses autores demonstraram a 
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capacidade de abordagens in silico para a identificação de potenciais epítopos de células 

T CD8+ (NAOUAR et al., 2016).



Brito, R. C. F.                                                                                                     2018 

110 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar experimentos in vitro e in vivo com os peptídeos triados in silico que 

apresentaram alta afinidade para MHC de classe I e II do proteoma de L. 

infantum selecionados pela imunoinformática, utilizando cães assintomáticos, 

naturalmente infectados por L. infantum para selecionar os peptídeos com 

melhor performance. 

• Avaliar a imunogenicidade e indução de memória imunológica desencadeada 

pelas vacinas constituídas de coquetel de peptídeos (VAC-3: coquetel 1 com 

os peptídeos 17, 30, 33 e 34 associado à saponina; VAC-4: coquetel 2 com 

os peptídeos 4, 12, 13 e 15 associado à saponina. 

• Avaliar a eficácia vacinal em camundongos BALB/c através da carga 

parasitária no baço e no fígado por PCR em tempo real (qPCR). 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Seleção e síntese dos peptídeos 

Após a validação da metodologia de imunoinformática descrita no capítulo II, a 

mesma foi empregada para a identificação de potenciais alvos para o desenvolvimento 

de vacinas no proteoma predito de L. infantum. Assim, a partir da construção de um 

banco de dados relacional integrando o proteoma predito de L. infantum aos resultados 

obtidos a partir das diferentes abordagens empregadas, foram selecionadas seis 

proteínas de L. infantum que possuem epítopos preditos com afinidade pelos 19 alelos 

de MHC de classe I utilizados e epítopos preditos com afinidade por no mínimo 14 alelos 

de MHC de classe II, além de epítopos preditos para células B. Essas proteínas também 

foram preditas como sendo proteínas secretadas/excretadas ou de membrana 

plasmática.  

Para a seleção dos peptídeos foram realizadas buscas específicas no banco de 

dados relacional. Essas buscas foram voltadas para a identificação de epítopos 

específicos de moléculas de MHC. Em relação ao MHC de classe I, os critérios de busca 

foram restringidos para identificar epítopos ligantes, simultaneamente, aos três alelos 

humanos mais comuns de acordo com o site http://www.allelefrequencies.net 

(GONZALEZ-GALARZA et al., 2011; BARDI et al., 2012; RODRIGUES et al., 2015). Caso 

nenhum epítopos da proteína atendesse a esse critério, foram feitas buscas menos 

restringentes visando à identificação de epítopos com afinidade por dois e/ou um alelo. 

Posteriormente foram identificados epítopos específicos para alelos de camundongo. 

Para MHC de classe II, as buscas foram realizadas de forma similar ao descrito acima. 

Adicionalmente, foram realizadas buscas por similaridade de sequências, utilizando o 

programa BLAST (ALTSCHUL et al., 1990), entre os epítopos selecionados na etapa 

anterior e os proteomas canino, murino e humano de modo a evitar reações de 

autoimunidade após imunizações experimentais. Trinta e oito peptídeos elencados in 

silico foram sintetizados pela empresa Genscript (EUA) empregando tecnologias de 

síntese de peptídeos em camada sólida e líquida. O controle de qualidade dos peptídeos 

http://www.allelefrequencies.net/
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foi realizado por HPLC e espectrometria de massas, sendo a pureza maior ou igual a 

98%. 

4.2.2 Seleção dos animais para os ensaios de triagens in vitro e in vivo dos peptídeos 

Para a realização das triagens in vitro e in vivo dos peptídeos sintéticos, foi 

empregado o modelo canino. Assim, cães assintomáticos, naturalmente infectados, 

provenientes de Governador Valadares/MG com positividade nos testes sorológicos DPP 

(Dual Path Platform) e ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), bem como no 

teste parasitológico pelo isolamento do parasito, foram triados empregando três critérios. 

No primeiro critério, avaliamos a capacidade dos cães em responder ao LST (Leishmanin 

Skin Test), com formação de eritema e enduração, frente ao antígeno de L. infantum. No 

segundo critério foram avaliados os aspectos clínicos dos cães para confirmação de 

ausência de sinais e sintomas e, por fim, foi avaliado o perfil do sangue periférico em 

relação ao leucograma (contagem de linfócitos totais), seguindo os critérios clínicos 

laboratoriais preconizados por REIS et al. (2006a); REIS et al. (2009). Após as triagens, 

cinco cães assintomáticos, sem raça definida e naturalmente infectados por L. infantum, 

foram selecionados para as abordagens experimentais in vitro e in vivo. 

4.2.3 Teste de Montenegro baseado no Leishmanin skin test (LST)  

O LST foi produzido seguindo o protocolo proposto por CARDOSO et al. (1998) 

modificado. Resumidamente, as promastigotas de L. infantum cepa OP46 

(MCAN/BR/2008/OP46) foram cultivadas em meio LIT. Para o ensaio foram usadas 

aproximadamente 1,0 x108 promastigotas em fase estacionária, que foram lavadas duas 

vezes com PBS a 3.000 rpm. Posteriormente, o pellet foi ressuspendido em 2 mL de PBS 

com 0,5% de Fenol (SIGMA Co.). Em cada cão, foram inoculados na região ventral 100 

L de LST e 100 uL de PBS/FENOL 0,5% (controle negativo). A formação de eritema e 

enduração foi observada, mensurada e documentada após 48 horas. A Figura 4-1 

representa os inóculos do LST e, também, do controle negativo na região ventral do cão. 
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4.2.4 Combinação dos peptídeos em mix 

Considerando a quantidade de peptídeos a serem triados, empregamos uma 

estratégia experimental baseada na combinação dos peptídeos em mix (representados 

por letras). Uma combinação semelhante à realizada pela nossa equipe foi proposta no 

trabalho de FRANZONI et al. (2013). Assim, cada mistura possuiu três peptídeos 

aleatórios, e cada peptídeo foi repetido em dois mix. Essa abordagem diminui a 

quantidade de antígeno a ser triado e permite análises posteriores determinando assim 

o provável peptídeo responsável pela resposta imune gerada nos experimentos in vitro. 

A combinação dos peptídeos está representada no Quadro 4-1. 

Quadro 4-1 - Representação esquemática da combinação dos peptídeos. As letras representam os mix enquanto os 

números representam os peptídeos. 

Mix D E F Mix P Q R 
A PEP4 PEP5 PEP25 M PEP22 PEP35 PEP39 
B PEP8 PEP9 PEP27 N PEP19 PEP20 PEP40 
C PEP10 PEP11 PEP28 O PEP21 PEP41 PEP42 

Mix J K L Mix V W X 
G PEP12 PEP13 PEP29 S PEP18 PEP43 PEP6 
H PEP14 PEP30 PEP33 T PEP37 PEP35 PEP32 
I PEP15 PEP17 PEP34 U PEP2 PEP26 PEP7 

Figura 4-1 - Representação do LST e do PBS/FENOL 
inoculados na região ventral do cão após 48 horas. 
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4.2.5 Avaliação in vitro da atividade proliferativa e da produção de IFN-por 

linfócitos T CD4+ e T CD8+ estimulados com os peptídeos selecionados 

Para obtenção das CMSP empregadas nas avaliações imunológicas no contexto in 

vitro, o sangue dos cães coletado em seringas heparinizadas foi lentamente adicionado 

sobre 30mL de Ficoll-histopaque (Histopaque® 1.077 e 1.119 - SIGMA Co.) gelado em 

tubos de polipropileno, e submetido à centrifugação a 2.100 rpm por 70 minutos em 

temperatura ambiente. Após remoção do anel celular, as células mononucleares foram 

lavadas por duas vezes em centrifugação a 1.500 rpm por 10 minutos a 4oC com RPMI-

1640. O volume final de CMSP foi ajustado para conter 107 células/mL, as quais foram 

coradas com CFDA-SE (Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester) (SIGMA Co.) 

e submetidas à cultura em placas de 48 poços (Costar®). Foi adicionado meio de cultura 

com antígeno solúvel de L. infantum ou os respectivos peptídeos sintéticos (combinados 

em mix ou individualmente), e essas culturas foram comparadas às culturas controle (não 

estimuladas). Nestas adicionou-se, no lugar do estímulo antigênico, o meio RPMI. Para 

o mix de peptídeos e para os peptídeos isolados foram usados 1 ug/mL e 3 ug/mL de 

cada peptídeo, respectivamente, ou seja, concentração final de 3 ug/mL de 

estímulo/poço. Posteriormente, as placas foram incubadas em estufa a 5% CO2 e 37oC 

por cinco dias. Após o período de incubação, foi realizada a remoção das células para a 

realização da marcação fenotípica (com anticorpos específicos, anti-CD4 e anti-CD8 de 

cão, bem como anticorpo anti-citocina IFN-descritos no Quadro 4-2) e posterior leitura 

no citômetro de fluxo. 

Resumidamente, as células marcadas com anticorpos anti-CD4 e anti-CD8 foram 

permeabilizadas com saponina e distribuídas em microplacas de 96 poços com fundo em 

"U" (Costar®) contendo anticorpo anti-IFN-. Após 30 minutos de incubação ao abrigo da 

luz e à temperatura ambiente foram adicionados 140 L de PBS acrescido de saponina.  

As placas foram submetidas à centrifugação a 1.600 rpm por 10 minutos em temperatura 

ambiente. Após remoção do sobrenadante, o sedimento celular foi ressuspenso e as 

placas lavadas por 2 vezes com 150L de PBS wash pH 7,2, e submetidas à 

centrifugação a 1.600 rpm por 10 minutos em temperatura ambiente. As células foram 
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ressuspensas adicionando-se 300L da solução fixadora (Max Facs Fix) e transferidas 

para uma estante de tubos FACS de 500 uL.  

Para aquisição e armazenamento dos dados foi empregado o citômetro de fluxo 

(FACSCALIBUR - BD Biosciences), e software - Cell Quest, fornecido pelo fabricante do 

equipamento. Para análises dos dados foi utilizado o software FlowJo (versão 10). 

Quadro 4-2 - Anticorpos utilizados nos ensaios in vitro 

Anticorpo Fluorocromo Hospedeiro Clone Fenótipo alvo no estudo 

Anti-CD4 APC Rato YKIX302.9 Linfócitos T auxiliares 

Anti-CD8 AF647 Rato YCATE55.9 Linfócitos T citotóxicos 

Anti-IFN-bovino RPE Camundongo CC302 Resposta tipo 1 

 

4.2.6 Triagem antigênica reversa (TAR) in vivo 

Para triagem in vivo dos 10 peptídeos que apresentaram melhor desempenho no 

ranqueamento dos testes in vitro de linfoproliferação e produção de IFN- por linfócitos T 

CD4+ e T CD8+, foi utilizada a triagem antigênica reversa (TAR), que possui como 

principal fundamento a resposta de hipersensibilidade do tipo IV. Resumidamente, foram 

inoculados os 10 peptídeos simultaneamente no mesmo cão no qual foram avaliadas as 

reações de formação de eritema com ou sem enduração (espessamento da pele maior 

que 1 mm) após 48 horas. Os peptídeos foram inoculados na região ventral dos cinco 

cães por de injeções de 100µL contendo 50 µg do peptídeo/inóculo, 100 uL de LST 

(controle positivo) e 100 uL de PBS (controle negativo) como representado na Figura 4-

2.  
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Após o procedimento, o local de aplicação foi marcado de modo a delimitar a área 

do inóculo. A distância entre cada inóculo foi de aproximadamente 4 cm. Após 48 horas, 

as regiões marcadas foram avaliadas com relação à formação de eritema e de enduração 

por meio da delimitação da área e, com auxílio de um paquímetro, seus diâmetros foram 

mensurados. 

4.2.7 Desenho dos coquetéis de peptídeos 

Após a triagem in vivo no modelo canino, os quatro peptídeos que demonstraram 

melhor desempenho foram combinados constituindo o coquetel 1 (PEP17, PEP30, 

PEP33 e PEP34). Por outro lado, os quatro peptídeos de menor desempenho foram 

combinados no coquetel 2 (PEP4, PEP12, PEP13 e PEP15), dando origem à VAC-3 e 

à VAC-4, respectivamente, após serem associados ao adjuvante saponina. 

Figura 4-2 - Estratégia para a triagem antigênica reversa (TAR). 

Inóculos realizados na região ventral dos cães. 
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4.2.8 Animais, vacinas e protocolo de imunização 

Os estudos foram conduzidos de acordo com as recomendações da CEUA e com 

aprovação do protocolo de uso animal nº. 2015/03 (disponível no anexo 1). Para as 

avaliações imunológicas e de eficácia das vacinas VAC-3 e VAC-4, foram utilizados 40 

camundongos isogênicos da linhagem BALB/c, fêmeas com idade entre seis e oito 

semanas (os experimentos foram conduzidos em duplicata com n=5 por grupo). Os 

animais foram adquiridos do Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP e mantidos em 

gaiolas isoladoras climatizadas com ração e água ad libitum no CCA. Os camundongos 

foram divididos em quatro grupos, sendo: SAL (animais que foram inoculados com 

solução salina estéril, NaCl 0,9%; pH entre 7,2 a 7,4); SAP (animais que foram inoculados 

com 60 μg de Saponina); VAC-3 (constituída pelo coquetel 1, em que foram usados 12,5 

μg de cada peptídeo associados a 60 μg de saponina) e VAC-4 (constituída pelo 

coquetel 2, em que foram usados 12,5 μg de cada peptídeo associados a 60 μg de 

saponina). Para o protocolo de imunização três doses foram administradas, pela via 

subcutânea, com um intervalo de duas semanas entre as doses como demonstrado na 

Figura 4-3. Duas semanas após a última dose, foi realizado o desafio com promastigotas 

de L. infantum. Os camundongos foram eutanasiados para a coleta do material biológico 

para análises subsequentes, conforme detalhado no fluxograma a seguir na Figura 4-3. 
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4.2.9 Parasitos e desafio experimental 

O desafio experimental dos camundongos foi realizado com 1,0 x 107 promastigotas 

de L. infantum, cepa MCAN/BR/2008/OP46, em terceira passagem (P3) cultivadas em 

meio LIT (Liver Infusion Tryptose) e em fase estacionária de crescimento. A preparação 

dos parasitos e o desafio seguiram as mesmas abordagens do tópico 3.5.3 descrito no 

capítulo 3. 

 

 

SAL

Salina

SAP

Saponina

Estratégia Experimental (n = 40)

VAC-3
Coquetel 1 

+ 
Saponina

VAC-4
Coquetel 2 

+ 
Saponina

15 dias

1º dose

1X107  promastigotas de L. infantum

30 dias

15 dias

15 dias

2º dose 3º dose

Fenotipagem de linfócitos T de memória, linfoproliferação e avaliação da produção de 

citocinas intracitoplasmáticas

Avaliação da carga parasitária no baço e fígado

Figura 4-3 - Desenho experimental para avaliação do fenótipo de memória de linfócitos T e para 
avaliação da carga parasitária no baço e no fígado de camundongos BALB/c. 
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4.2.10 Obtenção de esplenócitos para avaliação multifuncional 

A descrição metodológica para obtenção de esplenócitos para avaliação 

multifuncional encontra-se detalhadamente descrita no capítulo 3 (vide tópico 3.3.4). 

4.2.11 Fenotipagem das células para avaliação da proliferação e CIC 

A descrição metodológica empregada na fenotipagem das células para avaliação da 

proliferação e CIC encontra-se detalhadamente descrita no capítulo 3 (vide tópico 3.3.5). 

4.2.12 Fenotipagem para avaliação de células T de memória central e efetora 

A descrição metodológica utilizada na fenotipagem para avaliação das células T de 

memória central e efetora encontra-se detalhadamente descrita no capítulo 3 (vide tópico 

3.3.6). 

4.2.13 Quantificação da carga parasitária no fígado e no baço 

A quantificação e detecção do gene DNA polimerase (gene de cópia única de L. 

infantum) foi utilizada também para a avaliação da eficácia das vacinas VAC-3 e VAC-4. 

Dessa forma, foi empregada a técnica de PCR em tempo real (qPCR), conforme descrito 

anteriormente no tópico 3.3.7 do capítulo 3.  

4.2.14 Análises estatísticas 

As análises foram conduzidas utilizando o software GraphPad Prism 7.0 (Prism 

Software, Irvine, CA, USA). Foi verificado inicialmente a distribuição dos dados através 

do teste de Shapiro-wilk. Os dados com distribuição normal foram analisados pelo teste 

de one-way - ANOVA, seguido do pós-teste de Tukey. Para as análises de dados não 

paramétricos, foram utilizados o teste de Kruskal-Wallis, para investigar diferenças entre 

os grupos, acompanhado do pós-teste de Dunns’ para as comparações múltiplas. Nas 

análises de correlação foram investigadas as correlações entre os grupos SAL e os 

grupos VAC-3 e VAC-4 comparando a carga parasitária esplênica versus o percentual 

de linfócitos T de memória central e efetora. Assim, foi utilizado o r de Pearson par avaliar 

a correlação, considerando significativas as diferenças com valores de p<0,05. 
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4.3 RESULTADOS 

4.3.1 Seleção dos peptídeos com potencial imunogênico 

Após a integração dos resultados obtidos após o emprego das metodologias de 

imunoinformática no proteoma predito de L. infantum foram selecionados epítopos de 

células T com alta afinidade para moléculas de MHC de classe I e II. Com objetivo de 

compor um repertório antigênico, 38 peptídeos contendo epítopos com potencial 

imunogênico foram elencados após as buscas no banco de dados relacional. Assim, 

foram considerados tanto os escores dos algoritmos empregados na predição de 

epítopos, como a capacidade de se ligarem a diferentes alelos de MHC.  

Desta forma, selecionamos peptídeos com altos escores de imunogenicidade e com 

capacidade predita de se ligar a alelos de MHC de ampla distribuição mundial. Assim, 

foram priorizados alelos humanos de MHC classe de I, como HLA-A2, HLA-B7, HLA-B8 

e MHC de classe II, como HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0301 e HLA-DRB1*1501. De 

forma similar, foram priorizados alelos de MHC de classe I de camundongos como H2-

Db e H2-Dd de C57BL/6 e BALB/c, respectivamente e enquanto que para MHC de classe 

II foram priorizados os alelos H2-IAb e H2-IAd, uma vez que não foram encontrados 

epítopos para o segundo alelo. Os peptídeos encontram-se representados na Tabela 4-

1. 
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Tabela 4-1 - Informações sobre os peptídeos selecionados pela abordagem integrativa de 
bioinformática. 

Pep_ID Sequência Posição Ligante Alelos Proteína 

PEP1 LVVSIPIAL 303 MHC I HLA-A2; HLA-B7 

LinJ.18.1500 

PEP2 YLLARFYET 283 HLA-A2; HLA-B8 

PEP3 KPQRRQSVL 29 HLA-B7; HLA-B8; H2-Ld 

PEP4 Ac-QMVYNQDEI 453 H2-Db 

PEP5 RGYTCAMTG 596 H2-Dd 

PEP25 GGHFFFYVPPSPILF 810 MHC II H2-IAb 

PEP26 FFFYVPPSPILFCGA 813 H2-IAb 

PEP6 YLRLWALSL 798 MHC I HLA-A2; HLA-B7; HLA-B8; B32; HLA-B39 

LinJ.32.0970 

PEP7 FMLLGMPYI 652 H2-Db 

PEP8 SGYTWAPIS 489 H2-Dd 

PEP27 EYVLSSVSNTASYLR 786 MHC II DRB1_0101; DRB1_0701; DRB1_1501; DRB1_1302; 

DRB1_0901; DRB1_0404; DRB1_0401 

PEP28 TSFVVLCASPTMIVR 235 DRB1_0101; DRB1_0701; DRB1_1501; DRB1_1302; 

DRB1_0901 

PEP29 QKGTTYPTTPNGLPS 499 H2-IAb 

PEP30 KGTTYPTTPNGLPSV 500 H2-IAb 

PEP9 LAYDHRAYL 215 MHC I HLA-A2; HLA-B7; HLA-B8; HLA-B39; B58; H2-Kb 

LinJ.36.2160 

PEP10 PARDNEPKL 423 H2-Db 

PEP11 TLPFWRVAW 190 H2-Db 

PEP32 TVATWVLLWRTRWAA 262 MHC II DRB1_0101; DRB1_0701; DRB1_1501; DRB1_0405; 

DRB1_0802; DRB5_0101 

PEP33 IRQGFESFPPTPKTS 377 H2-IAb 

PEP34 GFESFPPTPKTSMM 37 H2-IAb 

PEP12 RLCPRGHSL 119 MHC I HLA-B7; HLA-B8; HLA-B62 

LinJ.36.5700 

PEP13 Ac-QSGHNSGCL 97 H2-Db 

PEP14 IGPGSALAL 353 H2-Dd 

PEP35 PRVTVPATMDKKMLL 454 MHC II DRB1_0101; DRB1_0301 

PEP37 VATAREIRQKYPRKR 69 DRB1_0101 
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PEP15 FALKRLSSL 25 MHC I HLA-A2; HLA-B7; HLA-B8 

LinJ.28.1850 

PEP16 YWYWYPYLL 791 HLA-A2; HLA-HLA-A24; HLA-B39; HLA-B7 

PEP17 SVIHNATVV 379 H2-Db 

PEP18 RGGSRMVAF 247 H2-Dd 

PEP38 FYVANVLLQDITFRR 189 MHC II DRB1_0101; DRB1_0301; DRB1_1501; DRB1_0401; 

DRB1_0901; DRB1_1302 

PEP40 GAPVAAAVPESPEQK 324 H2-IAb 

PEP19 YLQPSRTRL 332 MHC I HLA-A2; HLA-B7; HLA-B8 

LinJ.19.0350 

PEP20 KMLTKSSIM 294 HLA-A2; HLA-B62; HLA-B8 

PEP21 SAVTLGQYL 325 H2-Db 

PEP22 RPPPLDPEE 173 H2-Dd 

PEP42 EMGVDYIVMTMVDRD 191 MHC II DRB1_0101; DRB1_1501; DRB1_0405; DRB1_1302; 

DRB5_0101; DRB1_0405; DRB1_1302; DRB5_0101 

PEP43 LVEQLAVTPLSVYAH 244 H2-IAb 

PEP44 LKLVEQLAVTPLSVY 242 DRB1_0101; DRB1_1501; DRB1_0701; DRB1_1302; H2-

IAb 

 

4.3.2 Seleção dos cães para as triagens in vitro e in vivo 

O primeiro critério para a seleção dos cães que compuseram os experimentos in vitro 

e in vivo foi o LST (Leishman Skin Test) empregando antígenos de L. infantum. Para tal, 

os cães preferencialmente assintomáticos com habilidade de montar uma resposta 

intradérmica do tipo IV (Reação de Hipersensibilidade Tardia) frente ao antígeno total de 

L. infantum foram escolhidos. Posteriormente, o segundo critério avaliado foi o número 

de linfócitos circulantes do sangue periférico. Finalmente, o terceiro critério foi a avaliação 

dos sinais clínicos apresentados pelos cães.  

Assim, foram selecionados cinco cães com LST positivo (enduração após 48 horas 

>5 mm), com a contagem de linfócitos dentro da normalidade (valores de referência de 

1000 a 4800 por L de sangue) e apresentando pouco ou nenhum sinal clínico.  

Na Tabela 4-2 estão representados os resultados de LST, contagem de linfócitos e 

sinais clínicos dos cães. Sabe-se que cães infectados com Leishmania infantum 
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responsivos a antígeno de Leishmania através do LST são resistentes à doença por 

possuírem linfócitos circulantes com elevada capacidade antígeno-específica 

responsiva. A escolha de 48 horas deve-se a inúmeros trabalhos já publicados que 

referenciam esse tempo para a mensuração da enduração (GENARO et al., 1992; 

CARDOSO et al., 1998; COLLIN et al., 2009). 

Tabela 4-2 - Seleção dos cães para as abordagens in vitro e in vivo. Os cinco cães selecionados estão 
realçados pela cor preta. 

 

4.3.3 Avaliação in vitro da atividade proliferativa de CMSP e produção de IFN-

frente ao estímulo com mix de peptídeos 

Para a seleção dos peptídeos com maior potencial imunogênico, CMSP de cães 

assintomáticos, naturalmente infectados por L. infantum, foram cultivadas, frente aos 

estímulos dos diferentes peptídeos, organizados em mix. Para tal, foi empregada uma 

análise combinatória descrita por FRANZONI et al. (2013) em que cada peptídeo foi 

repetido em dois mix diferentes permitindo a combinação posterior e seleção dos 

peptídeos específicos responsáveis pela estimulação das CMSP (FRANZONI et al., 

2013). A estratégia de análise dos dados obtidos por citometria de fluxo está 

representada na Figura 4-4. Em síntese, foram selecionadas as populações referentes a 

linfócitos e, posteriormente, foi avaliada a proliferação antígeno-específica de linfócitos T 

CD4+ e T CD8+ através do FL1 (CFSE) e FL4 (linfócito T CD4+ ou T CD8+). Para a 

avaliação das citocinas, as células positivas para FL4 foram selecionadas para análise 

do parâmetro FL2 (citocina de interesse). 

Cão Eritema (mm) Contagem de linfócitos Sinaisclínicos 
C03 7.23 (+) 1980/uL - normal ----------- 
C09 3.45 (-) 840/uL - linfopenia onicogrifose, dermatite, hepatoesplenomegalia 
C16 7.85 (+) 1120/uL - normal ----------- 
C20 5.84 (+) 2220/uL - normal alopecia periocular 
C22 4.41 (-) 2184/uL - normal lesão no focinho 
C25 5.30 (+) 2040/uL - normal ----------- 
C29 6.42 (+) 4320/uL - normal ----------- 
C66 0 (-) 1612/uL - normal ----------- 

C111 5.58 (+) 644/uL linfopenia lesão no focinho 
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Na Figura 4-5 estão representados os resultados de índice de proliferação específica 

de linfócitos T CD4+ e T CD8+ e a produção de IFN- (Cultura Estimulada / Cultura 

Controle). Índices superiores a 01 já indicam que a cultura estimulada (no caso com 

peptídeos) foi capaz de induzir a proliferação de células T, bem como o aumento da 

produção de IFN-quando comparada à cultura controle. Nossos resultados chamam a 

atenção, uma vez que vários mix apresentaram aumento na proliferação específica de 

linfócitos T CD4+ e T CD8+bem como na produção de IFN-por essas células. 

 

Figura 4-4 - Estratégia para análise no FlowJo da proliferação de linfócitos T e da produção 

de IFN-após os estímulos antigênicos. 
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Para interpretar os resultados, tendo em vista a heterogeneidade do modelo canino, 

foi desenvolvida uma matriz de indução da resposta imune que está representada na 

Tabela 4-3. Essa matriz é baseada em escores para cada mix ou peptídeo, onde são 

atribuídos valores 0, 1, 2 e 3, de acordo com os índices. Assim, foi atribuído o valor 0 

para índices menores que 1,1, o valor 1 para índices entre 1,1 e 2, o valor 2 para índices 

entre 2,1 e 3 e por último, o valor 3 para índices superiores a 3,1. O critério de seleção 

dos mix foi baseado no valor de corte. Esse valor foi determinado de acordo com as 

quatro avaliações realizadas (proliferação de linfócitos T CD4+, proliferação de linfócitos 

T CD8+, produção de IFN- por linfócitos T CD4+ e produção de IFN- por linfócitos T 

CD8+), e, sendo assim, o somatório mínimo de escolha foi de 20. Portanto, para que o 

valor satisfatório de corte fosse atingido, seria necessária a obtenção de valores iguais 

ou superiores a 1 para cada cão, que representariam índices maiores que 1,1 em todos 

os cinco cães avaliados. Desta forma, esta estratégia permitiu a seleção dos mix com 

melhor desempenho de estimulação de CMSP pela linfoproliferação e produção de IFN-

. Após a aplicação desses critérios, foram ranqueados os 13 melhores mix e, com auxílio 

da análise combinatória, foram selecionados os 10 peptídeos com potencial imunogênico 

(PEP4, PEP12, PEP13, PEP15, PEP17, PEP25, PEP30, PEP33, PEP34 e PEP43), 

(Figura 4-6). 
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Tabela 4-3 - Matriz desenvolvida para interpretação dos resultados da resposta imune desencadeada in vitro. 

Selecionados

0 – índice <1.1

1 – índice >1.1<2

2 – índice >2<3

3 – índice >3

Índice (CE/CC) proliferação CD4+ Índice (CE/CC) proliferação CD8+ Índice (CE/CC) CD4+ IFN- + Índice (CE/CC) CD8+ IFN- +

C03 C16 C20 C25 C29 C03 C16 C20 C25 C29 C03 C16 C20 C25 C29 C03 C16 C20 C25 C29 Score

MIX A 1 1 3 3 3 1 0 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 0 1 1 31

MIX B 0 0 3 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 0 1 1 1 1 2 0 23

MIX C 0 0 2 0 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 20

MIX D 1 1 2 0 2 0 1 0 1 1 1 2 3 2 2 0 1 1 0 1 22

MIX E 1 0 3 0 2 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 20

MIX F 0 1 3 1 2 0 0 1 2 3 3 1 3 3 2 1 2 0 1 2 31

MIX G 0 1 3 1 3 0 0 0 1 2 1 1 3 2 2 0 3 0 1 1 25

MIX H 1 1 3 0 3 0 0 1 2 2 2 2 3 3 1 0 3 0 1 2 30

MIX I 0 0 3 0 3 1 1 0 2 3 2 1 3 3 1 1 2 0 1 1 28

MIX J 0 1 3 0 3 0 0 0 2 3 1 1 3 3 0 0 3 0 2 1 26

MIX K 0 1 2 0 3 1 0 1 2 3 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 30

MIX L 0 1 3 0 3 1 0 2 1 1 2 1 3 3 0 1 3 1 1 1 28

MIX M 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 3 1 1 3 1 1 1 2 23

MIX N 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 3 3 2 3 1 3 29

MIX O 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 1 0 2 1 1 3 2 1 0 2 23

MIX P 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 3 2 1 1 1 20

MIX Q 1 0 0 1 3 1 1 2 2 2 1 0 2 1 1 3 1 3 1 2 28

MIX R 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 1 2 24

MIX S 2 1 2 0 1 1 0 2 1 1 2 0 2 0 1 3 1 3 1 2 26

MIX T 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 2 3 1 2 1 0 24

MIX U 3 0 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 0 25

MIX V 3 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 3 1 3 1 0 24

MIX W 2 0 1 2 1 1 0 0 3 1 3 0 1 1 1 3 0 3 1 0 24

MIX X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 3 3 3 0 3 3 1 26



Brito, R. C. F.                                                                                                     2018 

128 
 

4.3.4 Triagem antigênica reversa (TAR) in vivo 

Para a triagem in vivo, os 10 peptídeos selecionados anteriormente foram inoculados 

na derme dos cinco cães naturalmente infectados. Após 48 horas foi mensurado o 

diâmetro do eritema (com ou sem enduração) formado no local do inóculo. Na Figura 4-

6 estão representados os resultados obtidos após a TAR. Observe que o controle 

negativo com PBS não gerou reação no local do inóculo. O controle positivo LST gerou 

fortes reações com formação de eritema com enduração (espessamento da pele com 

mediana do diâmetro 6,7 mm). Em relação aos peptídeos, destaca-se o peptídeo 17 que 

apresentou uma forte reação intradérmica, muito similar ao LST, com eritema e 

enduração (mediana do diâmetro igual a 5,58 mm). Os peptídeos 25, 30, 33 e 34 

apresentaram resultados importantes com formação de eritema e enduração da pele, 

embora os peptídeos 25 e 30 não tenham apresentado reação em um cão. O peptídeo 

4, embora tenha apresentado uma reação menor, foi capaz de produzir enduração em 

um dos cães. O restante dos peptídeos não apresentou resultados satisfatórios. Dessa 

forma, os peptídeos foram ranqueados de acordo com a capacidade de promover uma 

resposta imune celular in vivo e subsequentemente selecionamos os oito que obtiveram 

melhor desempenho nesta etapa. 

Na Tabela 4-4, identificados com o número 1 sobrescrito, estão os peptídeos 

selecionados para compor o coquetel 1 (VAC-3), enquanto dentificados com número 2 
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Figura 4-6 - Diâmetro do eritema com (círculo fechado) e sem enduração (círculo aberto) formado após 
inóculos dos peptídeos isolados. 
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estão os peptídeos selecionados para compor o coquetel 2 (VAC-4). A Tabela 4-4 

demonstra os resultados de positividade para os cinco cães avaliados em relação à 

formação de eritema e enduração. 

Tabela 4-4 - Formação de eritema e enduração após inóculos dos peptídeos nos cinco cães. 

PEP_ID Formação de eritema Formação de enduração 

PEP4 2 3/5 1/5 

PEP12 2 2/5 0/5 

PEP13 2 3/5 0/5 

PEP15 2 2/5 2/5 

PEP17 1 5/5 5/5 

PEP25 4/5 3/5 

PEP30 1 4/5 3/5 

PEP33 1 5/5 4/5 

PEP34 1 5/5 4/5 

PEP43 2/5 1/5 

              1Peptídeos selecionados para o coquetel 1; 2Peptídeos selecionados para o coquetel 2 

4.3.5 Avaliação da produção de citocinas intracitoplasmáticas e proliferação 

celular 

Os resultados de produção de citocinas intracitoplasmáticas (CIC) e proliferação de 

linfócitos de esplenócitos foram expressos na forma de índice da cultura estimulada pela 

cultura controle (ASLi/CC). Este índice foi obtido pela divisão entre o percentual de 

produção de CIC por linfócitos ou da proliferação nas culturas estimuladas por ASLi e o 

percentual das culturas controles não estimuladas.  

Para as análises da produção de CIC por linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+ e a 

proliferação dessas mesmas células estimuladas com antígeno solúvel de L. infantum e 

tubos controle, utilizamos as mesmas estratégias descritas no capítulo anterior 

(demonstrada na Figura 3-7).  
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Observando a produção de IFN- por linfócitos T CD4+ e T CD8+constatou-se um 

aumento significativo (p< 005) no grupo imunizado com VAC-3 quando comparado com 

os grupos SAL, SAP e VAC-4 como demonstrado na Figura 4-7. Já considerando a 

produção da citocina TNF- tanto pela subpopulação T CD4+ quanto T CD8+ pode-se 

observar um aumento significativo no grupo VAC-3 quando comparado com os demais 

grupos analisados. Analisando a citocina IL-2 não foram observadas diferenças entre os 

grupos conforme mostrado na Figura 4-7. 

Figura 4-7 - Avaliação da produção de citocinas intracitoplasmáticas em esplenócitos de camundongos 

BALB/c após imunização e desafio com L. infantum. Os resultados da produção das citocinas IFN-, TNF-

 e IL-2 por linfócitos T CD4+ e TCD8+ estão representados em índice (cultura estimulada/cultura controle). 
Diferenças significativas (p<0,05) em relação aos grupos SAL, SAP, VAC-3 e VAC-4 estão representadas 
pelas letras a, b, c e d, respectivamente. 
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Em relação aos resultados de proliferação das subpopulações de linfócitos T, houve 

um aumento significativo (p<0,05) da proliferação de linfócitos T CD4+ no grupo VAC-3 

quando comparado os grupos SAL, SAP e VAC-4. Analisando os linfócitos T CD8+, 

observou-se também um aumento significativo (p<0,05) no grupo imunizado com VAC-3 

em relação aos outros grupos como demonstrado na Figura 4-8 

4.3.6 Caracterização dos linfócitos T de memória central e efetora 

Para caracterizar as subpopulações de células T de memória central (MC) foi usado 

o mesmo painel demarcadores bem como as mesmas estratégias de análise descritas 

no capítulo 3. Quando consideramos as frequências de células T CD4+ com fenótipo de 

MC, observa-se um aumento significativo (p<0,05) no grupo VAC-3 em comparação aos 

grupos SAL, SAP e VAC-4 (Figura 4-9). Em relação ao fenótipo de ME não foram 

observadas diferenças entre os grupos. Ao analisar as frequências das subpopulações T 

CD8+ com fenótipo de MC, não foi notada diferença entre os grupos. Já para o fenótipo 

de ME dessa mesma subpopulação, a frequência no grupo VAC-3 foi significativamente 

maior quando comparado aos grupos controle (SAL e SAP) como visualizado na Figura 

4-9. 
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Figura 4-8- Avaliação da proliferação de linfócitos em cultura de esplenócitos de camundongos BALB/c após 
imunização e desafio com L. infantum. Os resultados da proliferação de linfócitos T CD4+ e TCD8+ estão 
representados em índice (cultura estimulada/cultura controle). O eixo y representa os valores médios e erro 
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representadas pelas letras a, b, c e d, respectivamente. 
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4.3.7 Avaliação da eficácia das vacinas VAC-3 e VAC-4 

No que diz respeito à eficácia das vacinas VAC-3 e VAC-4 em reduzir a carga 

parasitária tecidual, este parâmetro foi avaliado empregando a reação de PCR em tempo 

real. A quantificação da carga parasitária no baço e no fígado dos camundongos foi 

avaliada aos 30 dias após desafio com a cepa OP46 de L. infantum. Os resultados estão 

demonstrados na Figura 4-10. Quando analisamos a carga parasitária no compartimento 

hepático não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre os grupos. Quando 

foram comparados o grupo controle com as vacinas, observamos uma redução de 43% 
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médio. Diferenças significativas (p<0,05) em relação aos grupos SAL, SAP, VAC-3 e VAC-4 estão 
representadas pelas letras a, b, c e d, respectivamente. 
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e 29% para as vacinas VAC-3 e VAC-4, respectivamente. A respeito da avaliação no 

baço, foi possível observar uma redução significativa (p<0,05) da carga parasitária no 

grupo VAC-3 quando comparado com os grupos SAL e SAP (Figura 4-10). Essa redução 

foi de aproximadamente 68% para VAC-3 e 62% para VAC-4 

 

A seguir, análises de correlação entre a carga parasitária e o percentual de linfócitos 

T de memória central e efetora encontrados no baço foram realizadas. Na Figura 4-11 

estão descritas as análises de correlação entre os grupos VAC-3 e VAC-4 em relação ao 

grupo SAL. Observa-se uma correlação negativa (r de Pearson = -0,5619; p< 0,05) entre 

a carga e o percentual de linfócitos T CD4+ de memória central para VAC-3. Além disso, 

constatamos uma correlação negativa (r de Pearson = -0,5258; p< 0,05 para VAC-3 entre 

a carga e o percentual de linfócitos T CD8+ de memória efetora. Resumindo, quando há 

um aumento nos linfócitos T CD4+ de memória central e linfócitos T CD8+ de memória 

efetora verifica-se uma diminuição da carga parasitária no órgão. Não foram observadas 

correlações entre a carga parasitária e o percentual de linfócitos T CD4+ de memória 

efetora nem em T CD8+ de memória central. 

Figura 4-10 - Carga parasitária no fígado e no baço de camundongos BALB/c imunizados com VAC-3 e VAC-4, 
infectados por L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46). Através dos gráficos de box plots estão representadas as 
medianas, intervalos interquartis e os valores máximos e mínimos de cada grupo. Diferenças significativas (p<0,05) 
em relação aos grupos SAL, SAP, VAC-3 e VAC-4 estão representadas pelas letras a, b, c e d, respectivamente. 
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4.4 DISCUSSÃO 

Nos últimos anos, várias abordagens metodológicas vêm sendo empregadas no 

desenho racional de vacinas e foram propostas no intuito de cobrir a grande lacuna que 

é o desenvolvimento racional de uma vacina eficaz contra as leishmanioses. A maioria 

dos candidatos vacinais falharam em algum momento, provavelmente devido a alguns 

fatores que devem ser considerados. Dentre esses fatores destacam-se: a escolha do 

modelo adequado, o antígeno não ser muito imunogênico, os adjuvantes associados, ou 

mesmo devido a não termos uma padronização de biomarcadores capazes de 

determinar e identificar realmente uma vacina eficaz (COSTA et al., 2011; FREITAS E 

SILVA et al., 2016).  

Sabe-se que uma vacina ideal contra Leishmania spp. deve ser capaz de 

desencadear uma resposta efetora de linfócitos T e manter uma memória imunológica 

de longa duração (DARRAH et al., 2007), o que seria fundamental para a proteção contra 

o patógeno. Assim, é necessário que uma vacina tenha epítopos que serão reconhecidos 

pelas APC e os peptídeos apresentados de forma eficaz posteriormente para os linfócitos 

T (LUNDEGAARD et al., 2007; AGALLOU et al., 2011). Portanto, a busca por epítopos 

com esse potencial tornou-se um dos maiores desafios atuais para o desenho racional 

de uma vacina eficaz. Assim a vacinologia reversa começou a ser empregada com esse 

intuito (GUERFALI et al., 2009; HERRERA-NAJERA et al., 2009).  

Nesse contexto, e diferente do capítulo anterior onde mapeamos os melhores 

epítopos preditos em proteínas conhecidas e estudadas, nós investigamos o proteoma 

predito de L. infantum através de abordagens computacionais com o objetivo de 

encontrar candidatos vacinais. Na literatura existem raríssimos estudos que utilizam o 

proteoma total ou transcriptoma de Leishmania para mapear epítopos com potencial 

demonstrando resultados promissores in vitro e/ou in vivo (GUERFALI et al., 2009; 

HERRERA-NAJERA et al., 2009; FREITAS E SILVA et al., 2016; DIKHIT et al., 2018). 

Deste modo, até o momento nenhum trabalho foi descrito na literatura empregando a 

imunoinformática e a vacinologia reversa para triagem de alvos vacinais selecionados no 

proteoma total de L. infantum. 
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Essas abordagens de mapeamento do proteoma completo do parasito são muito 

mais complexas do que o mapeamento de epítopos de proteínas já descritas como 

imunogênicas (HERRERA-NAJERA et al., 2009; FREITAS E SILVA et al., 2016). Deste 

modo, o emprego da abordagem integrativa de imunoinformática proposta no capítulo II 

foi importante para alcançarmos esse êxito. Considerando que o proteoma predito de L. 

infantum possui mais de 8.000 proteínas e que isso geraria milhões de epítopos preditos, 

decidimos filtrar essas proteínas empregando diferentes critérios. Inicialmente, 

selecionamos seis proteínas através da predição de epítopos de células T e B, bem como 

a predição da localização subcelular dessas proteínas empregando as metodologias 

descritas no capítulo II. 

Após empregar as metodologias de imunoinformática, epítopos ligantes de MHC de 

classe I e de classe II compreendendo alelos de camundongo e humano, devido à 

ausência de preditores que compreendem alelos de cão, foram identificados para esse 

estudo. Mas, baseado em alguns trabalhos, podemos verificar que existe uma grande 

identidade entre alelos de MHC de cães com os de humanos e camundongos 

(DEBENHAM et al., 2005; BARTH et al., 2016). Como, por exemplo, alguns locus da 

região de MHC de classe II de cão apresentam identidade com os de humano e 

camundongo em torno de 85% e 79% respectivamente (DEBENHAM et al., 2005). 

Em relação à triagem dos peptídeos no modelo canino, nós selecionamos cães 

naturalmente infectados por L. infantum. Os cães foram positivos para Leishmania em 

ensaios sorológicos, DPP e ELISA e realizamos o isolamento do parasito na medula 

óssea para caracterização molecular por PCR-RFLP. Para obter êxito nas triagens in 

vitro e in vivo selecionamos cinco cães classificados como assintomáticos, que 

apresentam capacidade de desencadear uma resposta celular antígeno-específica 

contra antígeno de L. infantum, além de um quadro leucocitário normal. Para isso, 

selecionamos o teste intradérmico com LST que se baseia na intradermorreação (IDR). 

A IDR é considerada uma ferramenta muito importante para determinação de proteção 

contra o parasito, principalmente em estudos que avaliaram candidatos vacinais 

(CARCELEN et al., 2009; NICO et al., 2010). Diferentes estudos demonstram que cães 

e humanos com as formas clínicas assintomática e oligossintomática apresentam um 
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melhor reatividade com a IDR do que indivíduos sintomáticos (BADARÓ et al., 1985; 

PINELLI et al., 1994a; CARCELEN et al., 2009). Da mesma forma, REIS et al. (2006a) já 

demonstraram que cães assintomáticos possuem um perfil de linfócitos circulantes no 

sangue periférico capaz de conferir um grau de resistência à doença. Portanto, o modelo 

escolhido para as triagens é um modelo de resistência, o que é de grande interesse 

tratando-se de pesquisa na área de vacinas contra leishmanioses. 

 Quando realizamos a triagem in vitro o intuito foi filtrar a enorme quantidade de 

peptídeos. Para isso, focamos nos principais biomarcadores de proteção, 

nomeadamente: a proliferação linfocitária após estímulo com L. infantum e a produção 

de IFN- por subpopulações de linfócitos T (CD4+ e CD8+). Atualmente, alguns 

marcadores de proteção à doença estão sendo estudados, como por exemplo, citocinas 

pró-inflamatórias, produção de imunoglobulinas dos subtipos IgG1 e IgG2, linfócitos T 

CD4+ e T CD8+ responsivos, entre outros. Os biomarcadores escolhidos possuem um 

papel fundamental para a determinação de resistência ou susceptibilidade à doença já 

amplamente demonstrados na literatura. Além disto, sabe-se que cães que possuem 

linfócitos responsivos à Leishmania e produzem IFN- são considerados resistentes à 

doença (REIS et al., 2010; FREITAS et al., 2012; ROATT et al., 2017). 

 Considerando o alto polimorfismo nos alelos de MHC de cães domésticos (TIZARD 

e SCHUBOT, 2013), o que levou à alta heterogeneidade nos resultados obtidos, foi 

necessária a criação do sistema de pontuação para ranquear os peptídeos. Os nossos 

achados demonstram que alguns peptídeos foram capazes de induzir a produção de IFN-

 in vitro. Isso vai de encontro a muitos estudos relatados utilizando modelo murino e 

CMSP de pacientes com leishmaniose nos quais o principal biomarcador analisado foi o 

IFN- produzido após estímulos com diferentes peptídeos. Desta forma, a seleção desses 

peptídeos para compor vacinas se deu baseando-se na capacidade em induzir a 

produção dessa citocina importante na resposta imunológica contra parasitos 

intracelulares (RESENDE et al., 2008; AGALLOU et al., 2014; DIKHIT et al., 2017; 

MAHANTESH et al., 2017; DIKHIT et al., 2018). Uma possível desvantagem nesse 

processo de triagem é que durante o processo pode ter ocorrido a perda de epítopos 
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potenciais, mas o que observamos é que no geral 60% dos peptídeos selecionados in 

vitro apresentaram uma resposta in vivo. 

Após a triagem in vitro foi realizado o TAR, metodologia robusta e que permite 

selecionar alvos promissores para o desenvolvimento de vacinas objetivando o 

desencadeamento de uma forte resposta celular (COLLIN et al., 2009). Os nossos 

achados foram satisfatórios demonstrando que epítopos selecionados pela 

imunoinformática são capazes de desencadear uma resposta celular em modelo 

naturalmente infectado. O fato de um antígeno gerar uma resposta celular classificada 

como de hipersensibilidade do tipo IV ou tardia implica que esse antígeno pode ser capaz 

de gerar memória imunológica e desencadear uma resposta caracterizada por citocinas 

importantes como, por exemplo, o IFN- (CARCELEN et al., 2009; NICO et al., 2010; 

DIKHIT et al., 2017). Assim sendo, os peptídeos 17, 30, 33 e 34 podem ser considerados 

epítopos promissores para o desenho de vacinas contra a LV. 

Destarte, baseado nos resultados in vivo, foram compostas duas vacinas, VAC-3 - 

contemplando os peptídeos de melhor performance e VAC-4 com os peptídeos de menor 

desempenho. Esta estratégia de escolha de peptídeos preditos com funções antagônicas 

culminou para validar ainda mais o potencial assertivo de nossa abordagem de 

vacinologia reversa, composta por uma série de algoritmos de imunoinformática. A 

utilização de peptídeos sintéticos para imunização de camundongos foi, na década de 

90, empregada em estudos que avaliaram potenciais vacinas contra a leishmaniose 

cutânea. Desta forma, peptídeos de GP63 de L. major foram amplamente estudados 

demonstrando resultados de diminuição do tamanho da lesão causada por essa espécie 

de Leishmania em camundongos (YANG et al., 1991; FRANKENBURG et al., 1996; 

SPITZER et al., 1999). Num momento posterior, o uso de peptídeos para o desenho de 

vacinas contra as leishmanioses diminuiu devido a algumas desvantagens como 

probabilidade alta de serem eliminados pelas primeiras barreiras do sistema imune como, 

por exemplo, peptidases (MAHANTESH et al., 2017) ou mesmo a capacidade pouco 

imunogênica de determinados peptídeos (AGALLOU et al., 2014).  

Esse processo foi revertido na última década e se observa atualmente uma crescente 

reutilização de peptídeos para estudos vacinais contra as leishmanioses. Esse fato se 



Brito, R. C. F.                                                                                                     2018 

139 
 

deve aos avanços na imunoinformática, permitindo o mapeando de epítopos mais 

imunogênicos (DIKHIT et al., 2018); aos avanços na tecnologia de DNA recombinante, 

levando ao desenho de vacinas poliepítopos (DAS et al., 2014); e aos avanços na área 

da nanotecnologia, podendo encapsular peptídeos que são direcionados para células 

específicas (AGALLOU et al., 2017; ATHANASIOU et al., 2017; MARGARONI et al., 

2017). Neste cenário, muitos estudos têm sido focados na seleção de peptídeos 

promissores de diferentes espécies de Leishmania spp. A utilização de coquetel de 

peptídeos para imunização de camundongos vem sendo empregada com sucesso, 

potencializando a resposta imune (AGALLOU et al., 2014). 

Neste projeto, utilizamos como segunda estratégia de desenho de vacinas, coquetéis 

de peptídeos para imunizar os camundongos e foi observado que o coquetel 1 (VAC-3) 

desencadeou uma forte resposta linfoproliferativa de células T CD4+ e T CD8+ e uma 

forte indução da produção de IFN- e TNF- pelas mesmas células após estímulo com 

antígeno solúvel de L. infantum. Esses dados corroboram estudos conduzidos por 

diferentes grupos de pesquisa (AGALLOU et al., 2014; DE LUCA e MACEDO, 2016; 

AGALLOU et al., 2017; ALVES-SILVA et al., 2017; MARGARONI et al., 2017). Com 

relação à L. infantum, que foi o foco do nosso trabalho, AGALLOU et al. (2014) mapearam 

epítopos da proteína KMP-11, CPA e histona H1 e imunizaram camundongos com 

coquetel de peptídeos acrescido de adjuvante de Freund. Estes autores observaram forte 

resposta celular com intensa proliferação de linfócitos e produção de citocinas 

importantes como o IFN-.  

Nessa mesma linha de raciocínio, (DIKHIT et al., 2017; DIKHIT et al., 2018) 

demostraram que um coquetel contendo peptídeos mapeados no transcriptoma de L. 

donovani, acrescido de adjuvante de Freund, foi capaz de aumentar a resposta de células 

T. Essa resposta foi caracterizada pela proliferação de esplenócitos e pela produção de 

IFN- por linfócitos T CD8+. Outras estratégias vêm sendo empregadas para potencializar 

peptídeos imunogênicos. Dentre essas estratégias destaca-se a utilização de fagos 

capazes de expressar determinados peptídeos. RAMOS et al. (2017) avaliaram dois 

fagos expondo dois peptídeos de L. infantum (B1 e D11) como alvos vacinais contra a 

LV. Assim, esses autores demonstraram a competência desses alvos em promover a 
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produção de IFN- e TNF- pelas células T. Esses estudos citados acima reforçam os 

nossos resultados e apostas em peptídeos específicos de células T como alvos para 

potencializar a imunogenicidade de futuras vacinas contra a LV. 

Com o foco ainda na abordagem imunológica, o presente estudo caracterizou os 

perfis de linfócitos T de memória central e efetora, utilizando um painel de anticorpos 

muito completo. Os nossos achados são pioneiros, considerando estudos em 

leishmanioses que empregaram coquetel de peptídeos e que avaliaram a memória 

imunológica gerada por esses peptídeos contra antígenos totais do parasito. Como 

discutido no capítulo anterior, existem poucos trabalhos na literatura que caracterizaram 

fenótipos de memória após protocolos de imunização para candidatos vacinais contra as 

leishmanioses. Nesse sentido, os nossos resultados são bastante promissores, uma vez 

que a VAC-3 foi capaz de gerar memória central para linfócitos T CD4+ e ainda memória 

efetora para a subpopulação T CD8+. Interessante notar que a VAC-4, constituída de 

peptídeos com desempenho menor em relação à resposta celular em cães, não foi capaz 

de gerar memória imunológica, apresentando resultados similares aos grupos controles. 

Baseado nesses resultados, podemos enfatizar que ambos os perfis de memória são 

fundamentais e participam diretamente no controle da carga parasitária. Isso torna-se 

ainda mais evidente quando realizamos algumas análises de correlação em relação ao 

grupo VAC-3. Nos gráficos de correlação entre a carga parasitária detectada no baço e 

a frequência de linfócitos T CD4+ de memória central e T CD8+ de memória efetora, foi 

possível observar uma correlação negativa. Ou seja, quando há um aumento nas 

frequências desses fenótipos, observamos uma diminuição na carga parasitária. 

Segundo DARRAH et al. (2007), não é possível apontar o perfil de memória que seria 

ideal. Nossos resultados também demonstram este fato, entretanto, reforçam que ambos 

os perfis funcionam em um sinergismo que acarreta na eliminação do parasito e, 

consequentemente, redução da carga parasitária. 

É importante frisar que a avaliação da carga parasitária é um dos pontos principais 

para a avaliação da eficácia vacinal de um candidato à vacina. No contexto de eficácia 

de vacinas de peptídeos, raríssimos são os estudos relatados em relação à LV devido à 

linha do tempo que foi descrita nesta discussão. Essa retomada na utilização de vacinas 
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de peptídeo gerou vários estudos, mas que ainda estão no processo de triagem 

(AGALLOU et al., 2014; AGALLOU et al., 2017; ATHANASIOU et al., 2017; DIKHIT et 

al., 2017; MAHANTESH et al., 2017; DIKHIT et al., 2018), sem ou com poucos resultados 

descritos em relação à carga parasitária. Os dados que obtivemos de quantificação e 

carga parasitária nos tecidos hepático e esplênico foram similares aos obtidos no estudo 

de Fase I em que avaliamos as vacinas VAC-1 e VAC-2. Os grupos vacinais (VAC-3 e 

VAC-4) também não reduziram significativamente a carga no fígado. O fato da VAC-3 

não ter promovido uma redução significativa da carga parasitária nesse órgão se deve 

aos fatores já discutidos no capítulo anterior. Em contrapartida, VAC-3 promoveu uma 

redução significativa no baço, o que não se observou para VAC-4. Isso demonstra que a 

escolha dos epítopos imunogênicos é capital para a obtenção de sucesso em uma 

vacina. Corroborando os resultados obtidos de carga parasitária, MARTINS et al. (2015) 

observaram diminuição de carga parasitária no compartimento esplênico no grupo 

imunizado com um peptídeo sintético (P2, que foi mapeado pela imunoinformática) e 

desafiado com L. infantum. Em outro estudo empregando fagos que expressam 

peptídeos de L. infantum, foi possível observar diminuição de carga parasitária no baço, 

fígado, linfonodo e medula óssea (RAMOS et al. 2017). Assim sendo, os fagos B1 e D11 

promoveram a redução no baço em relação ao grupo salina de 62% e 48%, 

respectivamente. Os nossos resultados demonstraram uma redução bem similar de 68% 

da carga no mesmo órgão quando comparado com o grupo salina. Os dados de carga 

no compartimento esplênico confirmam os achados imunológicos no mesmo órgão, ou 

seja, o coquetel de peptídeo 1 (VAC-3) foi capaz de gerar memória imunológica de 

linfócitos T. Essas células de memória, quando tiveram contato com antígenos do 

parasito, promoveram um aumento na proliferação das subpopulações de linfócitos T, 

com produção das citocinas IFN- e TNF-. Todos esses fatores somados acarretaram 

numa diminuição da carga parasitária no órgão.  

Com isso, podemos concluir que peptídeos selecionados pela imunoinformática 

apresentaram resultados promissores in vitro e in vivo no modelo canino com a 

sinalização de marcadores de proteção contra L infantum. Marcadores como 

desenvolvimento de uma resposta celular por IDR, produção de IFN- e proliferação in 

vitro de células T puderam ser observados. A respeito do estudo de fase I em 
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camundongos, VAC-3 gerou memória imunológica em células T e apresentou eficácia 

vacinal com a capacidade em reduzir de forma significativa a carga no compartimento 

esplênico. Dessa forma, isso enfatiza o campo promissor da utilização de peptídeos no 

desenvolvimento de vacinas contra a LV. No futuro, para aumentar a eficácia da VAC-3 

poderemos empregar metodologias modernas, como por exemplo a nanotecnologia, 

vacinação celular ou mesmo desenho de quimeras poliepítopos associadas a mais de 

um adjuvante. Assim, a combinação de peptídeos imunogênicos com essas recentes 

metodologias parece ser o futuro para o desenho de uma vacina segura e eficaz contra 

a LV. 

No presente estudo, foram triados in vitro e in vivo peptídeos com alta afinidade por 

MHC de classes I e II do proteoma de L. infantum selecionados por abordagens 

computacionais, utilizando cães assintomáticos, naturalmente infectados por L. infantum. 

Foram selecionados os peptídeos com melhor desempenho nos testes in vitro e in vivo. 

Esses peptídeos foram combinados em coquetel juntamente com saponina originando 

as vacinas VAC-3 e VAC-4. Posteriormente, utilizando camundongos BALB/c para 

avaliação da imunogenicidade, indução de memória foi verificada empregando a 

citometria multifuncional. De tal modo, VAC-3 induziu imunogenicidade com proliferação 

de linfócitos T CD4+ e TCD8+ e produção de IFN- e TNF-. Além disso, VAC-3 

desencadeou o desenvolvimento de linfócitos T de memória central e efetora em 

esplenócitos dos camundongos. Com relação à eficácia, após quantificação de cópias 

de DNA do parasito foi observada uma redução da carga parasitária no tecido esplênico 

no grupo VAC-3. Na Figura 4-12 estão resumidos os principais achados no baço em 

relação aos grupos vacinais VAC-1, VAC-2, VAC-3 e VAC-4. Estão relatados os achados 

imunológicos como produção de citocinas por linfócitos T e indução de memória das 

subpopulações dos linfócitos T. 
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Figura 4-12 - Esquema ilustrativo do resumo dos achados imunológicos e de carga parasitária no tecido esplênico de 
camundongos BALB/c imunizados e desafiados com L. infantum. 
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CONCLUSÃO 

O conjunto de resultados obtidos neste estudo confirma o potencial e o alto 

desempenho das abordagens computacionais integrativas (imunoinformática, banco de 

dados, redes PPI) para a busca por alvos vacinais, aqui propostas, e seu emprego na 

triagem e identificação de epítopos com potencial imunogênico de proteínas previamente 

descritas e/ou no proteoma predito de L. infantum.  
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PERSPECTIVAS 

O presente trabalho culminou em resultados promissores em relação ao emprego da 

imunoinformática (vacinologia reversa) no desenho, desenvolvimento e testes de vacinas 

contra a LV. Desta forma, objetiva-se futuramente investigar e elucidar os mecanismos 

relacionados à indução de memória imunológica e, também à redução da carga 

parasitária. Assim sendo, abaixo estão detalhadas as principais perspectivas referentes 

ao presente trabalho: 

• Avaliação da eficácia vacinal de diferentes combinações das quimeras A e B, bem 

como do coquetel 1 de peptídeos. Dessa forma, várias concentrações dos antígenos 

serão testadas (10, 50, 100 g), assim como formulações vacinais com diferentes 

adjuvantes (MPL-A e Saponina). Também serão empregados à combinação desses 

adjuvantes. 

• Avaliação da eficácia vacinal em modelo hamster e canino utilizando as 

combinações de vacinas que apresentaram maior eficácia vacinal, considerando a 

redução da carga parasitária nos principais órgãos acometidos. 

• Proposição de nanovacinas, desenhadas empregando-se a nanotecnologia. 

• Investigação da memória de linfócitos e da produção de citocinas 

intracitoplasmáticas por citometria de fluxo multiparamétrica considerando-se as 

melhores combinações vacinais obtidas.  
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APÊNDICE 1 - Tabelas com valores de inércia referentes ao 

capítulo II 

Table S1 – SPSS output showing values of inertia and significance (Sig.) for Experimental outcome and number of 

predicted epitopes for T CD4+ cells 

Dimension 
Singular 

Value 
Inertia 

Chi 
Square 

Sig. 

Proportion of Inertia 
Confidence Singular 

Value 

Accounted 
for 

Cumulative 
Standard 
Deviation 

Correlation 

2 

1 ,672 ,452     ,643 ,643 ,143 ,003 

2 ,501 ,251     ,357 1,000 ,181   

Total   ,703 14,756 .022a 1,000 1,000     

a. 6 degrees of freedom 

 

Table S2 - SPSS output showing values of inertia and significance (Sig.) for Experimental outcome and number of 

predicted epitopes for T CD8+ cells 

Dimension 
Singular 

Value 
Inertia 

Chi 
Square 

Sig. 

Proportion of Inertia 
Confidence Singular 

Value 

Accounted 
for 

Cumulative 
Standard 
Deviation 

Correlation 

2 

1 ,808 ,653     ,918 ,918 ,105 ,087 

2 ,242 ,059     ,082 1,000 ,230   

Total   ,711 14,933 .021a 1,000 1,000     

a. 6 degrees of freedom 

 

Table S3 - SPSS output showing values of inertia and significance (Sig.) for Experimental outcome and number of 

predicted epitopes for B cells 

Dimension 
Singular 

Value 
Inertia 

Chi 
Square 

Sig. 

Proportion of Inertia 
Confidence Singular 

Value 

Accounted 
for 

Cumulative 
Standard 
Deviation 

Correlation 

2 

1 ,632 ,400     ,753 ,753 ,136 -,078 

2 ,362 ,131     ,247 1,000 ,175   

Total   ,531 11,148 .084a 1,000 1,000     

a. 6 degrees of freedom 
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APÊNDICE 2 – Estruturas secundárias das quimeras A e B 

 

 

Quimera A
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Quimera B
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APÊNDICE 3 - Artigo publicado na revista International journal of 

Molecular Sciences 
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APÊNDICE 4 - Artigo aceito para publicação na revista Frontiers in 

immunology 
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