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A leishmaniose visceral (LV) é um grave problema de saúde pública e está em crescente 
expansão em várias regiões do mundo. É considerada a forma mais grave das leishmanioses, 
que se não diagnosticada ou não tratada pode levar ao óbito. Duas espécies são as 
responsáveis pela LV no mundo sendo a Leishmania (L.) donovani principal causadora da 
doença no Velho Mundo e Leishmania (L.) infantum, causadora da LV no Novo Mundo. 
Durante seu ciclo biológico, o parasito apresenta-se em dois principais estágios morfológicos 
diferentes: as promastigotas extracelulares presentes no hospedeiro invertebrado e as 
amastigotas intracelulares presentes no hospedeiro vertebrado. Ambas as formas 
morfológicas são passíveis de cultivar em condições laboratoriais em meios de cultura 
axênicos que, assemelham às propriedades e condições observadas no inseto. E, a partir 
dessa capacidade de se conseguir isolar e cultivar estes parasitos foi possível desenvolver 
grande parte do conhecimento sobre estes. Assim, em nosso estudo propusemos a utilização 
de diferentes meios de cultura (Grace’s®, LIT e Schneider’s®) com diferentes suplementações 
(sem suplementação, suplementado com albumina 10% e suplementado com SFB 10%) com 
o objetivo de verificar se tais modificações influenciam no crescimento, morfologia, viabilidade 
e infectividade de parasitos afim de determinar o meio de cultura mais indicado para aplicação 
destes parasitos em desafios experimentais para testes de fármacos e vacinas, tanto in vitro 
quanto in vivo. Para isso, foram realizadas curvas de crescimento a partir de um inóculo de 
1x107 formas promastigotas do gênero Leishmania infantum cepa OP46 
(MCAN/BR/2008/OP46) nos diferentes meios com as distintas suplementações por 10 dias 
de acompanhamento. Ao analisar as curvas de crescimento dos parasitos em todos os meios 
de cultura com as diversas suplementações, foram observados distintos padrões no 
crescimento. Foi observado que os meios LIT e Schneider’s® na ausência e presença do SFB, 
apresentaram crescimento semelhante, e apresentaram uma grande multiplicação de 
parasitos. Já o meio Grace’s® suplementado com SFB e todos os meios acrescidos de 
albumina apresentaram crescimento mais reduzido. Em relação à morfologia, verificamos que, 
nos primeiros dias (1º - 4º dia) da curva de crescimento as formas promastigotas em todos os 
meios suplementados ou não, apresentaram-se alongadas, com flagelo livre e com intensa 
motilidade. No meio Grace’s® com suas três modificações e no Schneider’s® modificado ou 
não, aparecem formas arredondadas a partir do 5º dia. Já no meio LIT essas formas 
morfológicas começam a alterar entre o 5º e o 7º dia de cultivo em todas as modificações de 
suplementação. Em relação à viabilidade, que foi determinada por meio da citometria de fluxo, 
com marcação por iodeto de propídeo, pode-se constatar que no início da curva há uma alta 
porcentagem de promastigotas vivas em todos os meios e em todas as diferentes 
suplementações. Esse número começa a decair com o passar dos dias da curva de 
crescimento. Além disso, observamos nos meios sem suplementação grande mortalidade dos 
parasitos, na suplementação com albumina os parasitos parecem sobreviver por mais tempo 
e nos meios acrescidos de SFB a viabilidade foi variável dependente do meio. Após 
determinados os dias em que foi observado o maior número de promastigotas metacíclicas 
(fase estacionária), foram realizadas infecções in vitro em células murinas da linhagem 
J774.A1. Este procedimento foi realizado empregando-se duas técnicas distintas: citometria 
de fluxo e microscopia ótica. Utilizou-se também uma estratégia da contagem do número de 
amastigotas/macrófagos. Tal contagem demonstrou uma maior presença de amastigotas nos 
meios em que o parasito havia sido cultivado na presença de SFB. Para a citometria de fluxo, 
o índice de infecção foi acima de 80% para as promastigotas cultivadas no meio LIT acrescido 
de SFB. Na microscopia ótica, o meio LIT suplementado com albumina e SFB foram os que 
obtiveram taxa de infecção mais elevadas. Diante dos dados obtidos em nosso trabalho o 
meio de cultura LIT suplementando com SFB, serio o meio de cultura mais indicado para 
cultivo e utilização dos parasitos da espécie L. infantum para ensaios de infecção in vitro e in 
vivo.  
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Visceral leishmaniasis (VL) is a serious public health problem and is expanding in several 
regions of the world. It is considered the most complicated form of leishmaniasis, which if 
undiagnosed or untreated can lead to death. Two species are responsible for VL in the world 
being Leishmania (L.) donovani, the main cause of the disease in the Old World and 
Leishmania (L.) infantum, which causes VL in the New World. During its biological cycle, the 
parasite presents two main different morphological stages: the extracellular promastigotes 
present in the invertebrate host and the intracellular amastigotes observed in the vertebrate 
one. Both morphological forms can be cultivated under laboratory conditions in axenic culture 
media that resemble the properties and conditions observed in the hosts. Because this ability 
to isolate and cultivate these parasites, it was possible to develop much of the knowledge 
about these parasites. Thus, in our study we proposed the use of different culture media 
(Grace's®, LIT and Schneider's®) with different supplements (without supplementation, 
supplemented with 10% albumin and supplemented with 10% FBS) in order to verify if such 
modifications influence in the growth, morphology, viability and infectivity of parasites and to 
determine the most suitable culture medium for the application of these parasites in 
experimental challenges for drug and vaccine tests, both in vitro and in vivo. For this, growth 
curves were performed from an inoculum of 1x107 promastigotes forms of the Leishmania 
infantum, strain OP46 (MCAN/BR/2008/OP46) in the different media with the different 
supplements for 10 days of follow-up. When analyzing growth curves of the parasites in all 
culture media with the various supplements, different growth patterns were observed. It was 
observed that the LIT and Schneider's® media in the absence and presence of SFB, presented 
similar growth with more number of parasites. The Grace's® medium with SFB supplementation 
and all others media plus albumin showed a lower growth. In relation to the morphology, we 
observed that, in the first days (1st - 4th day) of the growth curve, the promastigote forms in 
all media supplemented or not, were elongated, with free flagella and with intense motility. In 
the Grace's® medium with its three supplementation and in the Schneider's® modified or not, 
appear rounded forms from the 5th day. In the LIT medium, these morphological forms begin 
to change between the 5th and 7th day of cultivation in all the modifications supplementation 
made. Regarding the viability, which was determined by means of flow cytometry, with labeling 
by propidium iodide, it can be seen that at the beginning of the curve there is a high percentage 
of live promastigotes in all media and in all the different supplements. This number begins to 
decline with the passing of the days of the growth curve. In addition, we observed in the media 
without supplementation a high mortality of the parasites, in the supplementation with albumin 
the parasites seem to survive longer and in the supplementation with FBS the viability was 
variable dependent on the medium. After the days in which the highest number of metacyclic 
promastigotes (stationary phase) were observed, in vitro infections were carried out on murine 
cells of lineage J774.A1. This procedure was performed using two different techniques: flow 
cytometry and optical microscopy. A strategy of counting the number of amastigotes / 
macrophages was also used. Such counts demonstrated a greater presence of amastigotes 
in the media in which the parasite had been cultured in the presence of FBS. For flow 
cytometry, the infection rate was above 80% for the promastigotes cultured in the LIT medium 
supplemented with FBS. In optical microscopy, the LIT medium supplemented with albumin 
and FBS were the ones that obtained the highest infection rate. Considering the data obtained 
in our work, the LIT culture medium supplemented with SFB is the most suitable culture 
medium for L. infantum parasite culture and use of these parasites for in vitro and in vivo 
infection. 
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1.1 Leismanioses e leishmaniose visceral 
 

As leishmanioses constituem um conjunto de doenças causadas por parasitos 

classificados como protozoários, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, 

que pertencem ao gênero Leishmania (Lainson & Shaw, 1987; Ross, 1903). Assim 

sendo, são consideradas um grupo de síndromes complexas e multifacetadas, que 

apresentam um amplo espectro de formas clínicas, podendo se manifestar desde 

lesões ulceradas na pele, inflamação destrutiva na mucosa e até mesmo através da 

infecção de vísceras, disseminando para órgãos como baço, fígado, medula óssea, 

linfonodos, dentro outros (Nylen & Sacks, 2007, WHO, 2017). 

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

divididas de acordo com as principais formas clínicas sendo classificadas em: a) 

cutânea, a forma mais comum, que provoca o aparecimento de ulcerações na pele; b) 

mucocutânea, caracterizada como uma doença mutiladora que causa deformidades 

irreversíveis, principalmente na face e c) visceral, doença sistêmica que acomete 

órgãos imunes importantes como baço e medula óssea, sendo considerada a forma 

mais grave e fatal quando não tratada (WHO, 2017). Além de ser a mais grave, a 

leishmaniose visceral (LV) pode se manifestar desde uma forma assintomática, 

passando para uma forma oligossintomática até atingir a forma sintomática que, pode 

ser aguda ou crônica, de caráter debilitante onde o indivíduo evolui a óbito 

rapidamente quando não tratado (Desjeux, 2004; WHO, 2017). 

As leishmanioses são consideradas doenças negligenciadas e endêmicas em 

97 países e territórios, onde possuem uma incidência que varia de 700.000 a 1 milhão 

de casos, levando a óbito cerca de 30 a 50 mil pessoas em todo o mundo (WHO, 

2017). Em relação à LV, o levantamento de dados epidemiológicos estimam cerca de 

300.000 novos casos anualmente, sendo o Brasil responsável por cerca de 90% dos 

registros no continente americano (WHO, 2017). No presente momento, a LV 

encontra-se entre as seis endemias mais significativas do mundo, abrangendo 

aproximadamente 65 países, especialmente nações mais carentes como Bangladesh, 

Brasil, Índia, Nepal e Sudão e encontra-se em expansão para novas áreas e centros 

urbanos (Silva et al., 2001; WHO, 2017; Leite et al., 2018). 

Devido principalmente à migração de populações das áreas rurais para os 

centros urbanos, além de outros fatores como a desnutrição, doenças concomitantes 

como a AIDS e surgimento de cepas resistentes aos fármacos atuais, a expansão da 
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LV no mundo vem ocorrendo de forma gradativa, estando relacionada não apenas 

com as mudanças ambientais, que impactam diretamente nos vetores, mas também 

a fatores individuais que facilitam a evolução da doença (Desjeux, 2004; Sutherst, 

2004 e WHO, 2005). Estas condições, além da capacidade do Lutzomyia longipalpis 

(principal vetor no Brasil) se estabelecer em ambientes urbanos, contribuíram de 

forma decisiva para a adaptação do ciclo de transmissão no ambiente peridomiciliar e 

domiciliar em diversas cidades e regiões metropolitanas do Brasil (Arias et al., 1996; 

Bevilacqua et al., 2001; Silva et al., 2001; Franca-Silva et al., 2003; OPAS, 2005; MS, 

2006; Malaquias et al., 2007). 

Duas espécies são as responsáveis pela LV no mundo, sendo a Leishmania 

(L.) donovani principal causadora da doença no Velho Mundo e Leishmania (L.) 

infantum (sin.: Leishmania (L.) chagasi), causadora da LV no Novo Mundo. A principal 

forma de transmissão da LV ocorre por meio do repasto sanguíneo de fêmeas 

infectadas de flebotomíneos durante alimentação em hospedeiros vertebrados 

susceptíveis. No Velho Mundo a doença apresenta um caráter antroponótico sendo o 

homem considerado hospedeiro/reservatório. Já no Novo Mundo, o cão (Canis 

familiaris) é considerado o principal reservatório doméstico do parasito mantendo um 

ciclo zoonótico da doença, sendo o homem considerado hospedeiro acidental no ciclo 

epidemiológico de transmissão (Tesh, 1995; de Queiroz et al., 2011).  

Diante disso, o estudo destes parasitos faz-se necessário, pois proporciona um 

melhor entendimento e conhecimento sobre eles, o que pode contribuir para o 

aprimoramento do diagnóstico, estudos epidemiológicos e também para apoiar o 

desenvolvimento de novos fármacos e vacinas (Banuls, Hide & Prugnolle, 2007). 

 

1.2 Biologia do gênero Leishmania 
 

O ciclo biológico das espécies de Leishmania nos hospedeiros vertebrados vem 

sendo amplamente estudado em modelos de infecção experimental (Foote & 

Handman, 2005). Os protozoários do gênero Leishmania possuem um ciclo de vida 

digenético envolvendo tanto um hospedeiro mamífero, como um inseto vetor e 

apresentam diferentes aspectos morfológicos que são adaptados para o hospedeiro 

vertebrado ou o vetor (Sunter & Gull, 2017). No ciclo de vida do gênero Leishmania, o 

parasito pode se apresentar em dois principais estágios morfológicos diferentes: 
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promastigotas extracelulares no hospedeiro invertebrado e amastigota intracelular no 

hospedeiro vertebrado (Hommel, 1999). 

A infecção do hospedeiro vertebrado ocorre após a inoculação de formas 

promastigotas na pele durante o repasto sanguíneo da fêmea de um flebotomínio 

infectado. As promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos, onde se diferenciam 

em amastigotas e se multiplicam dentro de fagolisossomos (Van Griensven & Diro, 

2012). A infecção dos flebotomíneos se inicia a partir da ingestão das formas 

amastigotas ingeridas juntamente com o sangue do hospedeiro vertebrado durante 

um novo repasto sanguíneo. As formas amastigotas se diferenciam em formas 

promastigotas procíclicas e migram para o intestino médio do inseto vetor. Essas 

formas são pequenas, flageladas e ovóides e apresentam alta taxa de multiplicação 

dentro do bolo alimentar do flebotomíneo. Entre o segundo e o quinto dia após a 

alimentação do sangue infectado, as formas procíclicas sofrem uma série de divisões 

originando uma nova forma de promastigotas, as nectomonas, que estão em maior 

quantidade no tubo digestivo dos insetos nos primeiros dias após o repasto infectado. 

Estas, escapam da matriz peritrófica se ligando às microvilosidades no intestino médio 

antes de passarem para a região abdominal e a válvula estomodal do flebotomíneo. 

Já no final da digestão, as formas nectomonas, que ocupam o intestino médio na 

porção abdominal se ligam às microvilosidades e se diferenciam em formas 

haptomonas e paramastigotas (Figura 1). Simultaneamente, surgem também no 

intestino do vetor as promastigotas metacíclicas, as quais são as formas infectivas ao 

hospedeiro vertebrado e que migram para a região da glândula salivar do inseto vetor, 

prontas para serem inoculadas durante um novo repasto sanguíneo (Lainson, Ryan & 

Shaw, 1987; Sunter & Gull, 2017). 

Assim, ao se alimentar, o inseto vetor inocula na pele do hospedeiro vertebrado 

formas promastigotas flageladas chamadas de metacíclicas. Estas são fagocitadas 

por macrófagos locais e iniciam o processo de transformação em amastigotas, 

resistentes ao pH ácido e às enzimas lisossomais do vacúolo parasitóforo (Murray et 

al., 2005; Sunter & Gull, 2017). Desta forma, o parasito, através das formas 

promastigotas metacíclicas, estabelecem a infecção no hospedeiro vertebrado e dão 

início ao ciclo de multiplicação e ruptura das células fagocíticas modulando o sistema 

imune do hospedeiro a seu favor. 
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Figura 1: Esquema do ciclo de vida da Leishmania com as células e as diferentes formas de vida do 
parasito. Após o repasto sanguíneo, o vetor ingere os macrófagos contendo as amastigotas. No 
intestino elas se diferenciam em promastigotas procíclicas que em seguida se tornam promastigotas 
nectomonas e depois para leptomonas e por fim em haptomonas e também promastigotas metacíclicas, 
forma infecciosa para o hospedeiro vertebrado. Fonte: (Sunter & Gull, 2017). 

 

Além de promastigotas e amastigotas, morfologias predominantes presentes 

no inseto vetor e no hospedeiro vertebrado, respectivamente, existem também 

variações morfológicas das formas promastigotas encontradas durante o 

desenvolvimento nos flebotomíneos, sendo as mais destacadas as formas pro-

cíclicas, nectomonadas, leptomonadas e metacíclicas, ilustradas na Figura 2 (Sunter 

& Gull, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ilustração das principais formas morfológicas observadas no intestino do flebotomíneo no 
decorrer da infecção. Fonte: (Sunter & Gull, 2017). 
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1.3 Meios de cultivo axênicos para parasitos do gênero Leishmania 
 

O desenvolvimento de grande parte do conhecimento sobre os parasitos se deu 

através da possibilidade e da capacidade de se conseguir isolar e cultivar estes 

parasitos em meios de cultura específicos. É possível isolar parasitos de órgãos e 

tecidos infectados ou mesmo de lesões e cultivá-los in vitro em meios de cultura 

previamente padronizados. O cultivo in vitro de parasitos desempenha um papel 

importante no estudo e tratamento de várias doenças (Castelli et al., 2014).  

Em condições laboratoriais é possível conseguir isolar e cultivar formas 

promastigotas de parasitos do gênero Leishmania em meios de cultura axênicos, ou 

seja, fora das condições fisiológicas do vetor, utilizando meios de cultivo que se 

assemelham às propriedades e condições observadas no inseto (Moreira et al., 2012). 

Segundo Rogers (1904) e Nicolle (1908), desde o início do século 20, a cultura de 

parasitos do gênero Leishmania foi um dos principais avanços para auxiliar no 

diagnóstico da leishmaniose visceral e cutânea através da produção de antígenos 

específicos.  

A primeira tentativa de isolamento de parasitos tripanossomatídeos foi 

realizada no meio Novy, Mc Neal e Nicole (NNN) para Trypanosoma e Leishmania, 

desenvolvido por Novy e McNeal em 1904 e modificado por Nicolle em 1908. 

Posteriormente, essa técnica foi substituída por meios de cultura líquidos e sem 

suplementação, auxiliando principalmente em estudos bioquímicos mas, exigindo 

uma adaptação prolongada do parasito (Hommel, 1999).  

A relativa facilidade com que as formas promastigotas de Leishmania podem 

ser cultivadas in vitro levou ao extenso conhecimento da maquinaria metabólica e 

molecular desse estágio do parasito (Somanna, Mundodi & Gedamu, 2002). No 

entanto, o cultivo a longo prazo de amastigotas axênicas de Leishmania é um desafio, 

pois vários fatores são essenciais para a estabilização e manutenção dessas culturas 

o que geram controvérsias sobre a reprodutibilidade no uso destes parasitos em 

condições experimentais (De Almeida Rodrigues et al., 2010). Sabe-se que as formas 

promastigotas de Leishmania mantidas em cultura in vitro podem perder 

progressivamente seu potencial de infectividade durante sucessivos repiques (entre a 

terceira até a décima passagens) (Allahverdiyev et al., 2011). Desta maneira, a 

maioria dos parasitos em cultura se torna promastigota procíclica. A metaciclogênese 

também pode ocorrer em culturas axênicas, indo da fase logarítmica para a fase 
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estacionária de crescimento, porém estas formas evolutivas só podem estar presentes 

na fase estacionária (Allahverdiyev et al., 2011 e Da Silva et al., 2015). 

Entretanto, sabe-se que durante o cultivo axênico, baixo percentual de formas 

metacíclicas é obtida na fase estacionária de crescimento e isto está diretamente 

associado ao meio de cultura e a espécie de Leishmania em cultivo. É importante 

ressaltar que, os meios de cultura axênicos utilizados para cultivo destes parasitos, 

são aqueles sem contaminação com bactérias ou outros microorganismos ou 

quaisquer associações com outras células metabolizadoras, definindo assim estes 

meios como ideais para o isolamento destes parasitos (Ahmed, 2014). 

Os meios de cultivo axênico de tripanossomatídeos podem ser classificados 

em duas grandes categorias: meios bifásicos semi-sólidos e meios líquidos 

monofásicos. Os meios bifásicos semi-sólidos são os já citados Novy, Nicolle e 

McNeal ou NNN modificado (Montealegre Santa, 2010). O meio bifásico é altamente 

recomendado para o isolamento inicial de parasitos do gênero Leishmania pois 

apresenta grande quantidade de nutrientes fundamentais para o desenvolvimento das 

formas promastigotas (Grekov et al., 2011). Contudo, estes meios utilizam sangue 

desfibrinado na sua composição e a coleta de sangue na forma estéril para o meio 

NNN é um processo complicado, necessitando infraestrutura para tal. Além disso, faz-

se necessário o controle da qualidade dos animais doadores bem como do sangue 

coletado, como por exemplo, o controle microbiológico do sangue, para atestar que 

os animais doadores são saudáveis e livres de infecções. Por estes fatos, nos últimos 

anos, tem havido uma preferência pelo cultivo de formas promastigotas de Leishmania 

em meios líquidos que são mais fáceis para produção e manipulação (Muniaraj et al., 

2007). 

Os meios líquidos, também chamados de monofásicos, vem ganhando 

destaque pela facilidade de manuseio e preparação sendo disponíveis para compra 

via empresas de insumos laboratoriais. Dentre os meios mais comumente utilizados 

destacam-se o meio M199, meio RPMI 1640, meio Schneider’s Insect Medium® e meio 

Grace’s Insect Medium® (Merlen et al, 1999). Estes meios de cultura são meios pobres 

em nutrientes, mas são considerados importantes para manutenção e transformação 

de formas promastigotas procíclicas em metacíclicas mas, exigem uma 

suplementação adicional com compostos protéicos, aminoácidos, açúcares, tampões, 

entre outros. Em relação ao Schneider’s® e ao meio Grace’s®, estes meios foram 
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utilizados primariamente para o cultivo e crescimento basal de células derivadas de 

lepidopterans e mostrou-se eficiente no cultivo de tripanossomatídeos, principalmente 

de parasitos Leishmania spp. 

É de conhecimento na literatura e na pesquisa em tripanossomatídeos que o 

meio de cultura clássico, e que durante muitos anos também foi o mais utilizado para 

o isolamento e crescimento destes parasitos foi o meio bifásico Novy-MacNeal-Nicolle 

(NNN). Este meio de cultura, foi um dos mais empregados para cultivo e isolamento 

de parasitos do gênero Leishmania sendo aprimorado com a adição de sangue 

desfibrinado para melhorar a performance na manutenção do parasito (Santos et al., 

2018). Entretanto, por ser um meio de cultivo de fase sólida, vários problemas eram 

encontrados em relação ao cultivo e manutenção de formas promastigotas. Dentre 

eles a dificuldade em visualizar os parasitos isolados/em crescimento, demandava um 

tempo maior para seu preparo e na padronização de condições ideais de cultivo dos 

parasitos, além da dificuldade de se obter grandes quantidades/volumes de parasitos 

para produção de antígenos (Marin et al., 1982; Ladopoulos et al., 2015). Por outro 

lado, é importante salientar que este meio, por ser muito rico em nutrientes, é ideal 

para cultivar isolados de espécies de difícil cultivo como é o caso de parasitos da 

espécie L. (V.) braziliensis (Oliveira et al., 2010). 

Em relação ao uso de meios líquidos, apesar de sofrerem com a desvantagem 

de seu alto custo, principalmente associado aos componentes referentes a 

suplementação, apresentam como vantagem a possibilidade de observação do 

parasito diretamente em microscópio, permitindo um estudo mais acurado do 

crescimento cinético do parasito (Montealegre Santa, 2010). Enquanto os meios 

bifásicos e semi-sólidos necessitam de sangue, fator importante para a reprodução 

dos parasitos, o meio líquido requer acréscimo de soro fetal bovino (SFB) ou lisado 

de eritrócito (Limoncu et al., 1997) como fonte de proteínas e ferro, componentes 

fundamentais e essenciais para desenvolvimento dos mesmos. 

Independente do meio de cultivo, a maioria das etapas durante a preparação 

destes meios necessita ser realizada em cabines de segurança biológica e rigorosas 

precauções assépticas devem ser seguidas para garantir a integridade e a esterilidade 

dos mesmos. Além disso, por se tratarem de meios axênicos, subentende-se que os 

meios serão livres de qualquer tipo celular, que não aquele para o qual o meio será 

empregado, sendo para isto muitas vezes utilizados sistemas modernos de filtração e 



Costa, A. F. P.                                                                                               Introdução 
 

11 
 

adição de antimicrobianos, como antibióticos e antifúngicos. Por isso, e pela maior 

facilidade na produção e manipulação de meios líquidos, estes têm sido preferidos no 

âmbito da pesquisa para cultivo de parasitos (Schuster e Sullivan, 2002).  

Dessa forma, os meios Grace’s®, Schneider’s® e o meio Liver Infusion Tryptose 

(LIT) são considerados os principais meios de isolamento e cultivo de formas 

promastigotas de Leishmania. Uma questão associada a estes meios é a variabilidade 

de protocolos existentes para produção, o que torna muitas vezes complicada a 

comparação de resultados e reprodutibilidade de experimentos realizados em 

diferentes laboratórios com os parasitos cultivados nos mesmos. 

Um dos meios de cultivo axênico mais antigos e bastante utilizado na pesquisa 

de parasitos do gênero Leishmania é o meio LIT que é caracterizado como um meio 

extremamente complexo sendo composto por sais, hemina bovina, infusão de fígado 

de boi (LIB), açúcares como glicose e triptose e água. Além destes componentes, 

pode-se ainda suplementar o LIT com 10% ou 20% de soro fetal bovino (SFB) para 

garantir um crescimento exuberante dos parasitos em cultivo. Este meio apresenta a 

vantagem de fornecer flagelados para qualquer tipo de estudo e vem sendo utilizado 

para cultivo em massa nas últimas décadas (Camargo et al, 1964). Baseados em uma 

série de ensaios, foi constatado que no meio LIT há um crescimento mais rápido dos 

flagelados quando comparado a outros meios mais simples (Camargo et al., 1964; 

Fernandes e Castellani, 1967; Chiari, E.,1971). 

Já o meio Grace’s®, uma modificação da fórmula original desenvolvida por 

Wyatt Grace (1962) com introdução de vitaminas solúveis, é comumente usado para 

auxiliar no crescimento celular, na expressão de proteínas e na produção de alguns 

vetores. A formulação desse meio contém lactoalbumina, hidrolisado de levedura, 

glutamina e bicarbonato de sódio. O meio Grace’s® é normalmente usado com uma 

suplementação de 10% ou 20% de soro fetal bovino (SFB) para suportar o 

crescimento celular e de parasitos do gênero Leishmania (Thermo Fisher, 2018).  

Outro meio de cultura importante e que vem sendo utilizado amplamante para 

cultivo de parasitos Leishmania spp. é o meio Schneider’s®. Este meio de cultura foi 

inicialmente desenvolvido para ser utilizado no estabelecimento e cultivo rápido de 

linhagens primárias de células de Drosophila melanogaster. Entretanto, foi observado 

que este meio apresentava grande capacidade de estimulação na multiplicação de 

algumas espécies de parasitos como do gênero Leishmania (Marin et al., 1982). Esta 
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propriedade parece estar fundamentada na sua composição que parece mimetizar 

condições fisico-químicas de insetos específicos favorecendo o desenvolvimento de 

parasitos que utilizam insetos como hospedeiros durante seu ciclo biológico (Sigma, 

2018). 

Entretanto, os meios listados anteriormente, necessitam de uma intensa 

suplementação para dar condições ideias para que parasitos Leishmania spp. sejam 

cultivados e mantidos com sucesso. Por isso, alguns estudos têm procurado meios 

alternativos de cultura menos dispendiosos que sejam tão eficazes para o cultivo in 

vitro de Leishmania spp. quanto os clássicos (Santos et al., 2018). Dessa forma, 

algumas tentativas para substituir o SFB, componente fundamental de suplementação 

protéica, por albumina ou mistura de bases de purinas, vitaminas e fração isolada de 

albumina bovina, também foram testadas para o cultivo de promastigotas de L. 

donovani, mas sem muito sucesso (Merlen et al., 1999). Além disso, faz se necessário 

um cuidadoso controle zoossanitário para obtenção do SFB, como requisito para 

evitarmos a propagação de zoonoses, como por exemplo o Mycoplasma, além de 

doenças importantes na epidemiológia veterinária como a brucelose, febre aftosa, 

pneumonia bovina, doença da ‘’vaca louca’’ (príon), dentre outras (Instrução 

Normativa nº 38, de 25 julho de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA). Por isto, a busca por alternativas na suplementação protéica 

destes meios é uma constante para pesquisadores que trabalham com estes 

parasitos.  

Trabalhos como os de Trager (1957), Steiger et al., (1976), Steiger e Steiger 

(1977) e Berens (1978) estabeleceram que o soro animal poderia ser substituído por 

albumina bovina como suplemento na cultura in vitro de Leishmania, resultando no 

desenvolvimento simplificado de formas promastigotas. Nayak e colaboradores, 2018 

observaram em cultivo de formas promastigotas de L. mexicana, que a substituição 

de SFB por uma composição de aminoácidos seria viável para o crescimento destes 

parasitos. Os autores observaram que substituindo o SFB por cada um dos 20 

aminoácidos de forma pontual, os parasitos mantinham um desenvolvimento normal, 

entretanto, apenas na substituição por alanina, asparagina e glicina os parasitos não 

cresciam (Nayak et al., 2018). Além disso, neste estudo foi possível observar que os 

aminoácidos fenilalanina, triptofano, arginina, leucina, lisina e valina são essenciais 

para a viabilidade dos parasitos em cultura (Nayak et al., 2018). Dessa forma, o 
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sucesso na manutenção de culturas in vitro de parasitos permitiu o avanço nos 

estudos de morfologia, fisiologia, comportamento e metabolismo. Essa compreensão 

tem contribuido para melhorar o entendimento sobre a interação parasito-hospedeiro 

e parasito ambiente (Ahmed, 2014). Porém, técnicas de cultivo de parasitos são 

procedimentos extremamente complexos (Ahmed, 2014), já que envolvem uma série 

de questões ainda não definidas, pois para simular um sistema de um hospedeiro em 

uma cultura in vitro é uma tarefa extremamente exigente e desafiadora (Visvesvara e 

Garcia, 2002).  

Segundo Ahmed (2014), o cultivo de protozoários pode ser usado para estudar 

diversas áreas como a bioquímica, fisiologia e metabolismo dos parasitos, determinar 

suas necessidades nutricionais, compreender sua organização ultra-estrutural, 

elucidar sua fisiopatologia, ciclo de vida e relação parasito-hospedeiro, bem como 

avaliar anticorpos funcionais e sistemas de proteção mediados por células contra os 

parasitos. Além disso, Visvesvara & Garcia (2002) também enumeraram várias razões 

da importância em se especializar no isolamento e cultivo dos parasitos do gênero 

Leishmania como: 1) utilização de formas inteiras ou "partes do parasito" como 

ferramenta direta para o diagnóstico e prognóstico; 2) produção de produtos 

imunobiológicos como vacinas e imunofármacos; 3) o cultivo contínuo por longos 

períodos pode causar atenuação de cepas e, portanto, cepas atenuadas têm potencial 

no desenvolvimento de vacinas (Leishmanização); 4) utilização destes parasitos em 

estudos de testes de fármacos e vacinas em modelos animais.  

Um exemplo importante do estudo em cultura de Leishmania spp. foi a 

descrição de formas promastigotas metacíclicas, formas responsáveis pela infecção 

do hospedeiro vertebrado. Os parasitos, ao se desenvolverem no intestino dos 

flebotomíneos, passam da forma pró-cíclica para a forma promastigota metacíclica 

através da metaciclogênese e adquirem um elevado potencial de infectividade 

(Allahverdiyev et al., 2011). Essa presença de parasitos metacíclicos e a capacidade 

de diferenciar em amastigotas nos hospedeiros vertebrados foram descritos como 

importantes elementos de virulência e patogenicidade (Santarém et al., 2014). Porém, 

a manutenção destes parasitos em cultivo por tempo prolongado, induz a perda de 

virulência e infectividade das formas promastigotas o que ressalta a importância da 

manutenção do parasito também em condições in vivo (Moreira et al., 2012). 
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Finalmente, um meio de cultura ideal não deve induzir qualquer viés capaz de 

influenciar dados experimentais e levar a conclusões experimentais válidas apenas 

para uma combinação específica de parasito e meio (Santarém et al., 2014). Dessa 

forma, o estudo dos principais meios de cultura e sua influência no desenvolvimento 

e infectividade de parasitos Leishmania spp. é importante para proposição de um meio 

de cultura que possa ser empregado de forma ampla, padronizando experimentos de 

infecção experimental em estudos de testes de drogas, imunofármacos e vacinas. 

 

1.4 Influência do cultivo in vitro no desenvolvimento e infectividade de parasitos 

do gênero Leishmania  

 

No ciclo de vida de Leishmania spp., a forma promastigota se replica 

extracelularmente no intestino do inseto vetor, enquanto que a forma amastigota 

multiplica intracelularmente nas células do hospedeiro vertebrado - macrófagos. Em 

condições adequadas de cultivo in vitro, essas duas etapas podem ser cultivadas e 

mantidas em laboratórios (Ahuja et al., 2015). 

O cultivo de parasitos em meios quimicamente definidos é um pré-requisito 

importante para determinar suas necessidades nutricionais (Krassner e Flory, 1971). 

Para um meio de cultura ser favorável a um organismo, ele deve atender às suas 

necessidades de desenvolvimento e replicação (Ladopoulos et al., 2015). Deve conter 

uma mistura de nutrientes necessária ao crescimento celular como substâncias 

orgânicas (carboidratos, proteínas e vitaminas) e até mesmo substâncias inorgânicas, 

como sais em geral (Canning, 1988). 

Os principais requisitos nutricionais para o crescimento de espécies de 

Leishmania incluem: grupo heme, altos níveis de ácido fólico, vitaminas como tiamina, 

ácido nicotínico, pantotenato, riboflavina e biotina e também vários aminoácidos 

essenciais (Santarém et al., 2014). Porém, observa-se que o crescimento de algumas 

espécies de Leishmania, como L. donovani e L. braziliensis, é comprometido quando 

qualquer um dos 10 aminoácidos essenciais (arginina, histidina, isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina) era eliminado do meio 

(Steiger e Steiger, 1977). Entretanto, para a espécie L. mexicana, os aminoácidos 

fenilalanina, triptofano, arginina, leucina, lisina e valina eram essenciais para a 

viabilidade dos parasitos em cultura (Nayak et al., 2018). 
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Os aminoácidos são nutrientes primários e, como tal, são adquiridos ou 

sintetizados pelos organismos. Análises de bioinformática de conjuntos de dados de 

sequências do genoma de Leishmania sugerem que esses parasitos são capazes de 

sintetizar alguns aminoácidos como alanina, aspartato, asparagina, cisteína, 

glutamato, glutamina, prolina, serina, metionina e treonina, mas que obtém arginina, 

histidina, isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina e valina do meio 

em que vivem (Nayak et al 2018). Além disso, a adenosina, assim como muitas outras 

vitaminas e fatores de crescimento, incluindo ácido fólico e hemina, são essenciais 

para o desenvolvimento normal destes parasitos (Steiger e  Steiger, 1977). 

Uma análise bioquímica de promastigotas de Leishmania cultivadas in vitro 

demonstrou que estes parasitos apresentam um metabolismo semelhante ao 

observado dentro do vetor, onde os aminoácidos e a glicose são usados como fontes 

de energia primárias. A glicose é a principal fonte de energia da maioria dos estágios 

de Leishmania nos hospedeiros vertebrados (Costa et al., 2011) sendo necessário 

para a diferenciação de amastigota para promastigota na espécie L. donovani (Steiger 

e Steiger, 1977). No entanto, dentro dos vetores, o parasito parece ter preferência por 

aminoácidos como a prolina e, não a glicose, para produção de energia (Costa et al., 

2011). Em alguns estudos, a prolina pode servir como um fator de crescimento e como 

importante fonte de energia para outras espécies de Leishmania, como a L. tarentolae 

(Krassner, 1969). Outros dados mostraram que a prolina é sugerida como uma fonte 

de carbono principal usada para metabolismo de energia e gliconeogênese (Marchese 

et al., 2018).  

Além dos fatores relacionados a nutrientes, dois fatores ambientais principais, 

temperatura e pH, desempenham um papel crucial no desencadeamento da 

diferenciação de promastigotas refletindo diretamente na sua capacidade de infecção 

(Zilberstein e Shapira, 1994). A temperatura de incubação é um fator importante na 

regulação do crescimento e desenvolvimento do parasito. A reprodução das 

Leishmanias ocorre a temperaturas de incubação ideiais entre 20ºC e 25ºC para 

formas promastigotas e entre 35ºC a 38ºC para formas amastigotas (Montealegre 

Santa, 2010). Estes padrões de temperatura refletem especificamente o 

desenvolvimento do parasito no inseto vetor e no hospedeiro vertebrado, 

respectivamente. 
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O outro parâmetro que influencia diretamente no crescimento e infectividade 

dos parasitos Leishmania spp. em meios de cultivo axênicos é o pH. É sabido que as 

formas amastigotas residem em um ambiente ácido, enquanto que o habitat da 

promastigota acredita-se que esteja mais próximo do neutro. Isto tem implicações 

diretas na aquisição de nutrientes, embora o pH interno de ambas as formas evolutivas 

do parasito é próximo do neutro (Opperdoes & Coombs, 2007). Embora estudos 

anteriores tenham demonstrado que o pH ácido e temperatura elevada sejam fatores 

importantes para ativar a diferenciação in vitro das promastigotas (Barak et al., 2005), 

as condições ideais de temperatura e pH para o cultivo de amastigotas variam entre 

as diferentes espécies e cepas de Leishmania. Assim sendo, as condições de cultivo 

devem ser padronizadas para cada novo isolado a ser estudado (Gupta et al., 2001). 

Outro aspecto importante que tem de ser considerado pois, influencia 

diretamente no metabolismo do parasito, e consequentemente, no seu crescimento e 

infectividade, é a disponibilidade de oxigênio e dióxido de carbono no meio de cultivo. 

Amastigotas e promastigotas respondem diferentemente, em termos metabólicos, à 

variação na disponibilidade destes gases e, quase certamente, existem diferenças no 

metabolismo dos dois estágios do parasito por causa das diferenças entre os 

ambientes em que residem (Opperdoes e Coombs, 2007). 

Ainda em relação a composição essencial dos meios de cultura e que influencia 

diretamente a qualidade final do parasito para uso em ensaios experimentais, a adição 

de concentrações variáveis (5-30%) de SFB auxilia na manutenção de uma cultura 

rica e infectiva (Merlen et al., 1999; Limoncu et al., 2004 e Nayak et al., 2018). 

Entretanto, sabe-se que o SFB possui uma composição complexa, altamente variável 

e difícil de caracterização. Além disso, é particularmente um dos componentes mais 

caros para suplementação em meios de cultura de Leishmania spp., e seu uso envolve 

muitas vezes o risco de exposição a agentes infecciosos, como por exemplo 

Mycoplasma (Merlen et al., 1999). Além disso, o uso de soro animal em meios de 

cultura gera muitos obstáculos, como o desempenho, lote, presença de agentes 

adventícios e flutuações no preço e disponibilidade (Merlen et al., 1999), entretanto 

fornece nutrientes complexos e fundamentais para o crescimento adequado do 

parasito (Alcolea et al., 2016).  

Atualmente, diversos meios de cultivo axênicos não usam na sua composição 

o SFB e sim, são enriquecidos com uma gama de outros nutrientes como 
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aminoácidos, vitaminas, albumina bovina, hormônios e urina humana (Howard et al. 

1991; Armstrong e Patterson 1994). Dessa forma, o estabelecimento de condições 

ideias de cultivo do parasito em meios melhores definidos auxiliaria numa 

padronização na forma de cultivo e na reprodutibilidade de experimentos realizados 

em diversos laboratórios de pesquisa, além de auxiliar na produção de antígenos para 

diagnóstico e/ou para produção de imunobiológicos. 

 As albuminas são proteínas solúveis em água e, sofrem desnaturação com o 

calor (Taub, 1990). A albumina é a principal proteína do presente no soro (em torno 

de 50 mg/mL), correspondendo a cerca de 60% da proteína total. Uma função primária 

da albumina é ligar, sequestrar e estabilizar uma gama de importantes moléculas 

pequenas e íons. In vitro, a albumina age como um antioxidante multifacetado. Ela se 

liga aos ácidos graxos e os protege da oxidação (Alfano, 2017). Foi demonstrado que 

a albumina contribuiria para a melhora do crescimento e sobrevivência de algumas 

células (Francis, 2010). E recentemente, tem sido mais amplamente utilizada no 

desenvolvimento de meios de cultura isentos de SFB, muitas vezes devido a 

problemas de custo e fornecimento, ao invés de qualquer outra funcionalidade 

vantajosa (Keenan et al. 1996).  

Em face do exposto, nos últimos anos nosso grupo de pesquisas têm dedicado 

esforços em estabelecer parâmetros de infecção experimental utilizando formas 

promastigotas de L. infantum. Estes estudos, visam contribuir com dados na literatura 

sobre modelos experimentais in vitro e in vivo, vias de infecção, utilização de 

diferentes cepas do parasito, entre outros. Dessa maneira, é fundamental para um 

laboratório de pesquisas que utiliza L. infantum como modelo de infecção 

experimental no estudo de testes de drogas, imunofármacos e vacinas, ter em sua 

rotina, um meio de cultura que possa ser utilizado para obter culturas ricas e infectivas 

para serem empregadas de forma planejada, no desenvolvimento destes projetos. 

Além disso, é fundamental avaliar nestes meios de cultura, qual dentre eles apresenta 

a melhor relação custo-benefício associada a capacidade de crescimento e 

infectividade do parasito. Dessa maneira, utilizando os três principais meio de cultura 

de parasitos do gênero Leishmania: Liver Infusion Tryptose - LIT, Grace’s Insect 

Medium® e Schneider’s Insect Medium®, com diferentes modificações em relação a 

sua suplementação (sem suplementação, suplementados com SFB ou 

suplementados com albumina sérica bovina), pretendemos elucidar aspectos 
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relacionados a biologia, infectividade e virulência da espécie L. infantum nestes 

diferentes meios de cultivo axênico. 
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2. Justificativa 
 



Costa, A. F. P.                                                                                              Justificativa 
 

20 
 

O cultivo axênico de parasitos Leishmania spp. revolucionou o conhecimento 

sobre a biologia destes protozoários favorecendo uma melhor compreensão das 

modificações morfológicas, bioquímicas e moleculares durante seu ciclo biológico. 

Estes estudos só foram possíveis pelo desenvolvimento de meios de cultivo que 

promovessem a manutenção e o crescimento destes parasitos, fundamentais para 

utilização em estudos de infecção e desafio experimental para testes de fármacos e 

vacinas em modelos in vitro e in vivo. Dessa forma, uma vasta quantidade de meios 

de cultivo axênico com diferentes suplementações podem ser encontrados disponíveis 

para compra e utilização em laboratório de pesquisa, entretanto, é observada uma 

variabilidade muito grande em ensaios experimentais, dependente diretamente do tipo 

de meio de cultura empregado, impedindo muitas vezes a reprodutibilidade de estudos 

em diferentes laboratórios. Sendo assim, uma análise comparativa dos meios de 

cultura mais empregados no cultivo de Leishmania (L.) infantum (Grace’s®, LIT e 

Schneider’s®) é fundamental. Nesse sentido, são necessários estudos que busquem 

avaliar o meio de cultura que promova o melhor perfil de crescimento e infectividade 

de formas promastigotas, para serem empregadas de forma planejada e mais 

padronizada, em estudos de infecção experimental, testes de fármacos, 

imunofármacos e vacinas para LV. 
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3.1 Objetivo geral: 
 

 Verificar a influência de modificações na suplementação (soro fetal bovino, 

albumina sérica bovina ou sem suplementação) de meios de cultura axênicos padrões 

(Grace’s®, LIT e Schneider’s®) no crescimento, viabilidade e infectividade de parasitos 

da espécie Leishmania (L.) infantum cepa OP46. 

 

3.2 Objetivos específicos: 
 

• Avaliar o crescimento de formas promastigotas da cepa OP46 de Leishmania 

infantum nos meios de cultura padrões (Grace’s®, LIT e Schneider’s®) com 

diferentes suplementações através de contagem diária (curva de crescimento); 

 

• Avaliar as alterações morfológicas das formas promastigotas da cepa OP46 de 

Leishmania infantum nos meios de cultura padrões (Grace’s®, LIT e 

Schneider’s®) com diferentes suplementações durante a contagem diária nas 

curvas de crescimento; 

 

• Avaliar o índice de mortalidade das formas promastigotas da cepa OP46 de 

Leishmania infantum nos meios de cultura padrões (Grace’s®, LIT e 

Schneider’s®) com diferentes suplementações nas curvas de crescimento;  

 

• Avaliar o perfil de infectividade das formas promastigotas da cepa OP46 de 

Leishmania infantum cultivadas em meios de cultura padrões (Grace’s®, LIT e 

Schneider’s®) com diferentes suplementações em macrófagos J774.A1. 
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4.1 Obtenção da cepa OP46 de Leishmania infantum 
 

 A cepa OP46 (MCAN/BR/2008/OP46) utilizada neste estudo foi isolada de um 

cão naturalmente infectado por Leishmania infantum, procedente de área endêmica 

de Governador Valadares – MG e, caracterizada por técnicas moleculares e 

bioquímicas por Braga, 2011. A partir do seu isolamento em 2011, a cepa é mantida 

congelada em nitrogênio líquido no Laboratório de Imunopatologia (LIMP) localizado 

no Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas (NUPEB) da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), onde é rotineiramente inoculada em hamsters Mesocricetus 

auratus, reisolada e recriopreservada, visando preservar a infectividade da cepa. 

O isolamento do parasito foi realizado uma única vez e, foram congelados e 

criopreservados em vários tubos em P3. A partir dessa criopreservação, todos os 

experimentos foram conduzidos, descongelando os criotubos e repicando até P6 para 

estabilização e homogeneidade das culturas e, a partir dessa etapa, foi realizado os 

diferentes experimentos, sempre usando o parasito desta mesma forma, visando 

preservar as características intrínsecas de infectividade da cepa e padronização dos 

experimentos.  

 

4.1.1 Análise molecular para confirmação da espécie L. infantum - cepa OP46 
 

 Antes da realização dos experimentos propostos neste trabalho, foi realizada 

uma análise molecular da cepa OP46 por meio da técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase por Polimorfismo por Tamanho de Fragmento de Restrição (PCR-RFLP) 

segundo de Andrade et al., 2006 e Coura-Vital et al., 2011. Este é um procedimento 

padrão, estabelecido no Laboratório de Imunopatologia - NUPEB/UFOP, para 

realização de qualquer experimento associado a utilização de parasitos. Os resultados 

desta análise molecular confirmaram que a cepa OP46 é da espécie L. infantum, em 

função do perfil de digestão das bandas, obtidas a partir do produto de amplificação 

na PCR convencional, pela enzima de restrição Hae III (figura 3).  

Na foto abaixo (figura 3), no perfil de digestão, a região de 120 pares de bases 

do mini círculo de kDNA de Leishmania digeridos com a enzima de restrição Hae III, 

é possível notar que a cepa 2269 (L. amazonensis) não é restringida por não possuir 

um sítio para enzima; em relação a cepa 2903 (L. braziliensis), a região é totalmente 

digerida e, ela apresenta um perfil de duas bandas, uma de 40 e outra de 80 pares de 
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bases. Já a PP75, é digerida de forma parcial apresentando um perfil distinto das 

demais se mostrando com 4 bandas visíveis, 40, 60 e 80 e 120 pb. Então, é possível 

concluir que o nosso isolado apresenta um mesmo perfil da cepa PP75 caraterizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Eletroforese em gel de produtos de PCR de diferentes amostras de DNA. Os produtos de 
PCR foram digeridos com restrição da enzima Hae III, e as amostras digeridas foram separadas por 
eletroforese em um gel de agarose a 10% para produzir fragmentos de DNA. PM (peso molecular) 
coluna M: escala de 25 pares de bases; coluna 1: L. amazonensis (MHOM/BR/1973/M2269); coluna 2: 
L. braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903); coluna 3: L. infantum (WHO/MHOM/BR/74/PP75); coluna 4: 
L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e coluna 5: controle negativo. 
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4.2 Isolamento e cultivo in vitro de promastigotas de L. infantum cepa OP46 
 

Hamsters Mesocricetus auratus sabidamente infectados com a cepa OP46 de 

L. infantum foram eutanasiados e posteriormente necropsiados, sendo o baço 

coletado em capela de fluxo laminar (Bio Seg 12 – Grupo Veco) de maneira asséptica. 

Fragmentos do órgão foram então cortados e adicionados a tubos de cultura contendo 

NNN/LIT, afim de se obter o parasito isolado no meio de cultura. Os tubos foram 

mantidos em estufa BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) (FANEM® modelo 347), 

com temperatura de 23º ± 1°C. Após o isolamento da cepa, foram aguardados 10 dias 

e os parasitos foram então expandidos para erlenmeyers. Após esse período, para 

obter a cultura homogênea, pura e axênica, foram feitas passagens até P3 em meio 

LIT acrescido de 10% de SFB. Lembrando que, este isolamento foi realizado apenas 

desta vez e os parasitos foram congelados e criopreservados em vários tubos em P3. 

A partir dessa criopreservação, todos os experimentos foram conduzidos de maneira 

semelhante, sempre descongelando os criotubos e repicando até P6 para 

estabilização e homogeneidade das culturas. Os parasitos foram mantidos por pelo 

menos uma passagem no meio de cultura específico para adaptação do mesmo. Todo 

o procedimento foi realizado em condições estéreis em capela de fluxo laminar (Bio 

Seg 12 – Grupo Veco), sendo as culturas acondicionadas em estufa BOD (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) (FANEM® modelo 347), com temperatura de 23º ± 1°C. 

 

4.3 Preparo e formulação dos meios de cultura 
 

Os meios de cultura axênicos escolhidos para este trabalho são amplamente 

utilizados no cultivo de parasitos do gênero Leishmania, sendo eles: 

 

 Grace’s Insect Cell Culture Medium (Grace's®) – Gibco 

 Liver Infusion Tryptose (LIT) - in house  

 Schneider’s Insect Medium (Schneider’s®) – Sigma-Aldrich  

 

 O preparo dos meios foi realizado de acordo com o preconizado pelos 

respectivos fabricantes, à exceção do meio de cultura LIT, o qual foi produzido “in 

house” de acordo com Camargo (1964), mas modificado através do Procedimento 

Operacional Padrão (POP - LIT) do Laboratório de Imunopatologia/NUPEB/UFOP. 
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Cada meio de cultura foi dividido em 3 composições finais, sendo estas: 1) o meio de 

cultura sem adição de suplementação (SS); 2) meio de cultura com adição de 10% de 

soro fetal bovino (SFB) (Vitrocell®); e meio de cultura com adição de 10% de albumina 

bovina fração V (INLAB). 

 

I - Meio Grace’s Insect Cell Culture Medium - Grace's®: 
 

O meio Grace's® (Gibco™ - ThermoFisher Scientific) empregado no estudo já 

contém em sua composição L - glutamina, mas não possui bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) em sua formulação original de fábrica, sendo necessário seu acréscimo, 

pois, ele é um sal que, tem ação de tampão e funciona como um estabilizante do pH 

no meio de cultura. Para o preparo de 1 litro do meio foi utilizado o meio em pó 

Grace's® (nº cat.: 11300027), onde este foi dissolvido em cerca de 900 mL de água 

Milli-Q em temperatura ambiente sob agitação constante e suave. Foi adicionado 

então 0,35 g de NaHCO3 (Synth®) e após a completa dissolução, o pH do meio foi 

acertado para 6,5 e, em capela de fluxo laminar foi acrescentado 1 mL do antibiótico 

Gentamicina (10 mg/mL) (Sigma – Life Science). Em seguida, o meio foi submetido a 

filtração em membrana com poros de 0,22 µm (Nalgene, ThermoFisher Scientific), 

com auxílio da bomba de vácuo, para frascos limpos e esterilizados por autoclavação. 

Após filtragem, os frascos contendo os meios foram acondicionados em geladeira com 

temperatura de 2 a 8 ºC, sendo uma alíquota de 5 mL feita em tubo do tipo Falcon 

(Falcon®, Becton Dickinson, EUA), colocada em estufa CO2, 37 °C, para avaliação da 

prova de esterilidade.  

 Para suplementação, foram acrescidos 10 g de albumina bovina fração V 

(INLAB) para cada 100 mL de meio e procedido novo processo de esterilização via 

filtração em filtros 0,22 µm (Nalgene, ThermoFisher Scientific). Para o meio 

suplementado com SFB foi acrescentado 10% do volume final usando o Soro Fetal 

Bovino (Vitrocell®) estéril, inativado e isento de micoplasma. Os meios só foram 

liberados para uso após confirmação da esterilidade do mesmo pelo controle de 

qualidade. 

 Abaixo na tabela 1 a composição comercial do meio Grace’s disponibilizada 

pelo fornecedor. 
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Tabela 1: Composição comercial do meio Grace’s Insect Cel Culture Medium – Gibco 

Componentes Concentração (mg/L)

Ácido aspártico 350.0

Ácido Glutâmico 600.0
beta-Alanina 200.0

Cloridrato de arginina 700.0
Cloridrato de lisina 625.0

Glicina 650.0
L-Alanina 225.0

L-Asparagina 350.0

L-Cistina 28.68
L-Fenilalanina 150.0
L-Glutamina 600.0
L-Histidina 2500.0

L-Isoleucina 50.0
L-Leucina 75.0

L-Metionina 50.0
L-Prolina 350.0
L-Serina 550.0

L-Treonina 175.0
L-Triptofano 100.0

L-Valina 100.0
Sal dissódico de tirosina 62.14

Ácido fólico 0.02
Ácido nicotínico 0.02

Ácido paraminobenzoico 0.02
Biotina 0.01

Cloreto de colina 0.2

Cloridrato de piridoxina 0.02

Cloridrato de tiamina 0.02
Inositol 0.02

Pantotenato de cálcio 0.02
Riboflavina 0.02

Cloreto de cálcio 750.0

Cloreto de magnésio 1070.0

Cloreto de potássio 4100.0

Fosfato de Sódio 1013.0

Sulfato de magnésio 1358.0

Ácido alfa-cetoglutárico 370.0
Ácido fumárico 55.0
Ácido málico 670.0

Ácido Succínico 60.0
D-Frutose 400.0

D-Glicose (Dextrose) 700.0
Sacarose 26680.0

Aminoácidos

Vitaminas

Sais Inorgânicos

Outros componentes
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II – Meio Schneider’s Insect Medium - Schneider’s® 
 

 Para o preparo do meio Schneider’s® (Sigma-Aldrich), utilizou-se a formulação 

em pó (tabela 2) suficiente para 1 litro de meio de cultura (n° cat.: S9895). O pó foi 

diluído vagarosamente em 600 mL de água Milli-Q com ajuda de um agitador 

magnético, seguida da adição de 0,4 g de bicarbonato de sódio, em contínua agitação 

até sua completa dissolução. O pH foi ajustado para 9, deixando a solução ainda sob 

agitação por 10 minutos, estando a solução turva. Após este tempo, o pH da solução 

foi reajustado para 6,9 e a solução apresentou-se, neste momento, límpida. Foi então 

preparada uma solução de cloreto de cálcio (0,6 g em 50 mL de água Milli-Q), sendo 

adicionada ao meio aos poucos para evitar precipitação. Nesta etapa, o pH foi 

ajustado para 7 e o volume final da solução ajustado com quantidade suficiente para 

1000 mL de água Milli-Q. Em capela de fluxo laminar, foi acrescentado 1 mL de 

antibiótico Gentamicina, 10 mg/mL, (Sigma-Aldrich) e o meio filtrado através de 

sistema de filtração 0,22 µm (Nalgene, ThermoFisher Scientific) com auxílio de bomba 

de vácuo. Logo em seguida, foi retirada uma alíquota de 5 mL em tubo cônico de 

polipropileno de 15 mL (Falcon®, Becton Dickinson, EUA) para prova de esterilidade 

e o restante do meio foi acondicionado e mantido em geladeira, 2 a 8 ºC, em frascos 

limpos e estéreis por autoclavação. 

 Para suplementação, foram acrescidos 10 g de albumina bovina fração V 

(INLAB) para cada 100 mL de meio e procedido novo processo de esterilização via 

filtração em filtros 0,22 µm (Nalgene, ThermoFisher Scientific). Para o meio 

suplementado com SFB foi acrescentado 10% do volume final usando o Soro Fetal 

Bovino (Vitrocell®) estéril, inativado e isento de micoplasma. Os meios só foram 

liberados para uso após confirmação da esterilidade do mesmo pelo controle de 

qualidade. 
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Componentes Concentração (mg/L)

Ácido L-Aspártico 400.0

Ácido L-Glutâmico 800.0
Glicina 250.0

L-Arginina 600.0
L-cisteína 60.0
L-cistina 26,732.0

L-Glutamina 1800.0

L-histidina 400.0

L-isoleucina 150.0
L-Leucina 150.0
L-Lisina 1650.0

L-Metionina 150.0
L-Prolina 1700.0
L-Serina 250.0
L-tirosina 72,02.0

L-Treonina 350.0
L-triptofano 100.0

L-valina 300.0
β-alanina 500.0

Ácido fumárico 60.0
Ácido Málico 600.0

Ácido succínico 60.0
Ácido α-cetoglutárico 350.0
Extrato de Levedura 2000.0

Glicose 2000.0
Trealose 2000.0

Cloreto de Cálcio 600.0
Sulfato de Magnésio 1807,221.0
Cloreto de Potássio 1600.0

Bicarbonato de Sódio 2100.0
Cloreto de Sódio 2100.0

Fosfato Dissódico 700.0

Cloreto de Cálcio 600.0

Bicarbonato de Sódio 400.0

Aminoácidos

Vitaminas e outros

Sais Inorgânicos

Outros componentes

Tabela 2: Composição comercial do meio de cultura Schneider’s Insect Medium – Sigma-Aldrich 
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III – Meio Liver Infusion Tryptose - LIT 
 

Para produção do meio de cultura LIT, nosso laboratório estabeleceu um 

protocolo operacional padrão (POP 01 - LIT), descrito na tabela 3 e abaixo:  

1. Para o preparo da solução de hemina bovina, em um tubo tipo falcon de 15 mL 

foram adicionados 5 mL de água Milli-Q e 5 mL de trietanolamina (Sigma-Aldrich). 

Pesou-se 250 mg de hemina bovina (Sigma-Aldrich) e adicionou-se lentamente a este 

tubo, que foi homogeneizado em vórtex por 10 minutos até que a mistura ficasse 

totalmente homogênea. A solução foi armazenada em geladeira para posterior 

utilização.  

2. Para o preparo da solução de 4 sais, foram pesados 40 g de NaCl (Synth), 4 g 

de KCl (Synth), 80 g de N2HPO4 (Synth), e 50 g de Tryptose (GibcoTM) em um béquer 

contendo 2 L de água Milli-Q. Essa solução foi homogeneizada com o auxílio de um 

agitador magnético até a completa dissolução. A solução de hemina (Sigma-Aldrich), 

preparada anteriormente, foi então adicionada. Em seguida, completou-se o volume 

para 2,5 L com água Milli-Q e ajustou-se o pH para 7,2 - 7,4 homogeneizando em 

agitador magnético. Essa solução foi filtrada duas vezes em funil e papel de filtro, 

distribuída para garrafas de 500 mL e autoclavada por 30 minutos a 120 ºC. A solução 

foi armazenada em freezer a -20 °C para posterior utilização. 

3. Para o preparo da solução de Liver Infusion Broth (LIB - GibcoTM) a 10%, em 

um béquer contendo 45 mL de água Milli-Q foram adicionados 5 g de LIB e 

homogeneizados em agitador magnético até completa dissolução do pó. 

Posteriormente, esta solução foi autoclavada por 30 minutos a 120 ºC.  

4. Para o preparo da solução de glicose (Sigma-Aldrich) a 40%, em um béquer 

contendo 10 mL de água Milli-Q foram adicionados 4 g de glicose e homogeneizados 

em vórtex por 10 min até a completa dissolução do pó. Posteriormente, a solução foi 

autoclavada por 30 minutos a 120 ºC.  

 Em capela de fluxo laminar foram misturados em béquer estéril por 

autoclavação (30 minutos a 120 ºC) todos os ingredientes preparados previamente, 

nas proporções desejadas para o preparo da quantidade de meio referente a 1 L, 

conforme descrição da Tabela 1. Também foi adicionado 1 mL de antibiótico 

Gentamicina (10 mg/mL) (Sigma-Aldrich) por litro de meio de cultura LIT preparado. 

Em seguida, o meio de cultura foi filtrado através de sistema de filtração 0,22 µm 

(Nalgene, ThermoFisher Scientific) com auxílio de bomba de vácuo. Logo em seguida, 
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foi retirada uma alíquota de 5 mL em tubo tipo falcon de 15 mL para prova de 

esterilidade em estufa CO2, 37 °C, e o restante do meio foi acondicionado em frascos 

limpos, estéreis por autoclavação e mantidos em geladeira, 2 a 8º C.  

 

Tabela 3: Reagentes para o preparo e sua respectiva quantidade para o preparo de 1 litro do meio de 
cultura Liver Infusion Tryptose – LIT 

 

 

 

 

 

 

Para suplementação, foram acrescidos 10 g de albumina bovina fração V 

(INLAB) para cada 100 mL de meio e procedido novo processo de esterilização via 

filtração em filtros 0,22 µm. Para o meio suplementado com SFB foi acrescentado 10% 

do volume final usando o Soro Fetal Bovino (Vitrocell®) estéril, inativado e isento de 

micoplasma. Os meios só foram liberados para uso após confirmação da esterilidade 

do mesmo pelo controle de qualidade. 

  

4.4 Inóculo e crescimento in vitro das formas promastigotas de L. infantum cepa 
OP46 nos diferentes meios de cultura axênicos 

 

Os criotubos de L. infantum cepa OP46, criopreservados em terceira passagem 

(P3) após isolamento em hamster, foram descongelados em banho maria e seu 

conteúdo foi repicado (P4) em tubo de fundo cônico do tipo falcon de 15 mL contendo 

previamente 3 mL de LIT (suplementado com 20% de soro fetal). Essa cultura foi 

repicada uma segunda vez (P5) para expansão e normalização dos parasitos em meio 

LIT (suplementado com 20% de soro fetal). Ao final de 7 dias, após a quinta passagem 

(P5), foi realizada a verificação por microscopia ótica da ausência de agentes 

contaminantes na cultura de L. infantum (cepa OP46), além da marcação de uma 

alíquota com iodeto de propídeo para passagem em citômetro de fluxo e conferência 

da viabilidade dos parasitos (mínimo de 70% de viabilidade), para que em seguida os 

parasitos fossem cultivados nos diferentes meios de cultura.  

Reagente g/L 
Hemina 0,25 

4 sais (NaCl, KCl, Na2HPO4, Tryptose) 40,0; 4,0; 80,0; 50,0 
LIB 10% 

Glicose 40% 
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Para validar os experimentos de cultivo, previamente, avaliamos dois tipos de 

inóculos nos diferentes meios de cultura sem suplementação, sendo estes de 1x106 e 

1x107 parasitos por mL de meio. Entretanto, observamos que quando o inóculo foi de 

1x106 parasitos/mL, nos meios de cultura sem suplementação, não haviam parasitos 

viáveis a partir do segundo dia de contagem, sendo assim, esse inóculo foi 

considerado muito baixo para continuação dos experimentos propostos. Por este 

motivo, escolhemos o inóculo de 1x107 parasitos/mL como inóculo padrão para 

realização dos experimentos propostos neste estudo. 

Para avaliação in vitro do crescimento do parasito nos diferentes meios de 

cultura, inicialmente, foi realizado um inóculo de 1x107 formas promastigotas de L. 

infantum nos diferentes meios (Grace's®, LIT e Schneider’s®) contendo 10% de SFB 

em 20 mL de volume final de meio (P6). As culturas foram mantidas em erlenmeyers 

estéreis a 23 °C em estufa BOD para enriquecimento das culturas. Posteriormente, 

para inóculo, respectivo a cada tipo de meio com ou sem suplementação (albumina 

ou SFB), foi realizada uma lavagem com PBS 1X estéril e os parasitos foram 

centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos à 18 ºC para remoção do meio de cultura 

com SFB. Após a lavagem, o pellet contendo os parasitos foi ressuspendido em cada 

meio de cultura dos diferentes grupos experimentais propostos, conforme 

demonstrado no fluxograma 1, e transferidos para garrafas de cultura de poliestireno 

75 cm2 (Thermo Scientific Nunc) com volume final de 10 mL, contendo 

inóculo/concentração de 1x107 parasitos/mL. 

 

4.5 Delineamento experimental 
 

O fluxograma 1, apresentado a seguir, ilustra o delineamento experimental 

utilizado no estudo. 
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Fluxograma 1: Representação esquemática do delineamento experimental realizado nos diferentes 
grupos experimentais compostos por diferentes meios de cultura e modificações em sua 
suplementação: meios Grace's®, LIT e Schneider’s®, respectivamente, com ausência de 
suplementação ou suplementação com albumina ou suplementação com SFB. 
 

 

4.6. Curva de crescimento 
 

A contagem dos parasitos para a elaboração das curvas de crescimento foi 

realizada diariamente durante 10 dias consecutivos.  Para isto, as diferentes culturas, 

acondicionadas em garradas (poliestireno 75 cm2 - Thermo Scientific Nunc), eram 

homogeneizadas durante um minuto e uma alíquota de 50 μL era retirada para 

microtubos tipo eppendorf de 1,5 mL (Eppendorf Tubes®) para contagem. As alíquotas 

retiradas foram diluídas em uma proporção 1:20 com solução de 5% de formol (Synth) 

e homogeneizadas lentamente antes da contagem em câmara de Neubauer. Foram 

colocados 10 μL da diluição dos parasitos para a realização da contagem em quatro 

quadrantes da câmara de Neubauer (Figura 4) utilizando microscópio óptico (Olympus 

Optical, Japão). Dessa forma, com a contagem diária da quantidade de formas 

promastigotas nos respectivos meios, foi possível, ao final de 10 dias, criar gráficos 

representativos das curvas de crescimento dos parasitos utilizando o programa 
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Microsoft Excel (Microsoft Office 2010). O cálculo para quantificação diária do número 

de formas promastigotas em cada meio foi realizado segundo a fórmula que segue: 

 

Nº de Parasitos/mL = N/4 x 10.000 x 20 

 

onde,  

N, representa o número de parasitos contados nos quatro campos da câmara 

de Neubauer; 

10.000, representa o fator de correção da câmara de Neubauer; 

20, representa o inverso do fator de diluição para contagem dos parasitos. 

 

Todo este experimento de contagem diária dos parasitos foi realizado em 

triplicata, entretanto, os resultados serão apresentados na forma de média das três 

contagens. 

Abaixo está representada uma figura ilustrativa (Figura 4) da forma de 

contagem na câmara de Neubauer das formas promastigotas de L. infantum, cepa 

OP46. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Foto de um modelo de uma câmara de Neubauer, mostrando seus campos e como foi feita 
a realização da contagem das formas promastigotas de L. infantum cepa OP46 durante os 10 dias da 
curva de crescimento. Os campos contados em microscópio de campo claro são os representados pela 
letra W. 

 

4.6.1 Avaliação da morfologia das formas promastigotas de L. infantum (cepa OP46) 
durante as curvas de crescimento 
 

Durante as contagens para construção das curvas de crescimento, em dias 

alternados (dias ímpares), foram confeccionadas lâminas de microscopia para 
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verificar a morfologia das formas promastigotas do parasito no meio de cultura 

utilizado e respectiva suplementação. Para isto, retirou-se, com auxílio de pipeta e 

ponteira, 50 μL das culturas do parasito após homogeneização, sendo realizado um 

espalhamento do material em lâmina de vidro para microscopia, realizando um 

pequeno esfregaço. Após a secagem, as lâminas foram coradas com corante do tipo 

panótico rápido (Laborclin) em tempos, previamente padronizados, de 30 segundos 

para o primeiro corante, 30 segundos para o segundo corante e 10 segundos para o 

último corante, sendo em seguida submetidas a lavagem em água destilado para 

retirada do excesso de corante. As lâminas foram deixadas a temperatura ambiente 

para secagem e em seguidas foram submetidas ao processo de colagem de lamínulas 

utilizando solução de Entellan® (Merck, Alemanha). As lâminas foram devidamente 

identificadas e armazenadas em caixas organizadoras para posterior análise 

morfológica das formas promastigotas por microscopia ótica (Microscópio Zeiss 

AxioImager.Z2 – Carl Zeiss/Alemanha) e obtenção das fotomicrografias. 

Também ao longo da curva de crescimento, nestes mesmos dias, os parasitos 

foram avaliados através de lâmina a fresco para determinar sua motilidade por meio 

da adição de uma gota da cultura sobre a lâmina e por cima colocada uma lamínula, 

retirado o excesso e visualização através de microscópio óptico (Olympus Optical, 

Japão). 

 
4.6.2 Análise da viabilidade das formas promastigotas de L. infantum cepa OP46 nos 
diferentes meios de cultura 
  

 Para análise da viabilidade das formas promastigotas de L. infantum nos 

diferentes meios de cultura, utilizamos a marcação com iodeto de propídio (IP). Tal 

marcador nuclear fluorescente é utilizado para distinguir células vivas de células 

mortas, sendo um composto que se intercala em moléculas de DNA, desde que a 

membrana celular esteja permeável, ou seja, se o IP se ligar a célula houve perda da 

integridade da membrana plasmática, uma vez que em situações normais as células 

são impermeáveis ao IP. Esses experimentos de marcação com IP foram realizados 

nos mesmos dias dos quais foram realizadas as curvas de crescimento e confecção 

as lâminas para análise microscópica da morfologia dos parasitos. Para isto, 10 μL de 

cada uma das diferentes culturas do parasito foi transferida par o respectivo tubo de 

FACS (tubo de fundo redondo de poliestireno 5 mL - Falcon), previamente identificado 
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e contendo 190 μL de PBS 1X e foi acrescentado 1 μL de IP (1 mg/mL, Sigma Aldrich) 

com a finalidade de realizar a marcação de células mortas e assim quantificar a 

mortalidade dos parasitos nos diferentes meios. Os tubos de FACS foram 

homogeneizados em vórtex por 10 segundos e logo em seguida foi realizado a leitura 

no Citômetro de Fluxo FacsCalibur® (Becton Dickinson). Este experimento foi 

realizado em triplicata, utilizando apenas um tubo marcado com IP em cada etapa. 

 

4.6.3 Estratégia de análise por citometria de fluxo para avaliação da viabilidade das 
formas promastigotas de L. infantum (cepa OP46) 
 

Os resultados referentes a viabilidade/morte do parasito ao longo dos dias 

(curva de crescimento) nos diferentes meios de cultura foram obtidos através da 

frequência (%) de promastigotas fluorescentes no canal FL-3 (vermelho – IP+/FL3).  

A análise da frequência (%) de promastigotas fluorescentes (vermelho – IP+ – 

FL3) foi realizada utilizando-se a estratégia de análise convencional. Esse tipo de 

análise consistiu na seleção da população celular de interesse, baseada em aspectos 

morfométricos, através de gráficos de distribuição pontual de FSC (tamanho) versus 

SSC (complexidade) (Figura 5.B). Após a seleção da região de interesse (R1) 

contendo as promastigotas de Leishmania cultivadas em diferentes meios de cultura, 

o percentual de promastigotas vivas (FL1- FL3/IP-) e mortas (FL1- FL3/IP+), dentro da 

população selecionada, foi obtido em gráficos bidimensionais do tipo pseudocolor para 

a fluorescência 1 (FL1-H) versus fluorescência 3 (FL3-H), respectivamente, eixos y e 

x. Nesses gráficos foi empregada a estratégia de análise para seleção das populações 

por quadrantes (Q1: FL1+FL3-; Q2: FL1+FL3+; Q3: FL1-FL3- - vivas; Q4: FL1-FL3+ - 

mortas), com as respectivas frequências (%) correspondentes a cada quadrante, 

como exemplificado na Figura 5B. Os experimentos foram realizados no citômetro de 

fluxo FACScalibur® – Becton Dickinson. O programa CELLQuest® foi utilizado para a 

aquisição de dados, em que foi setado a aquisição de 100 mil eventos/promastigotas 

de Leishmania por tubo de leitura. Para análise dos dados adquiridos, conforme 

estratégia descrita acima, foi empregado o software FlowJo® (Becton Dickinson). 

A análise iniciou-se selecionando a população de interesse, construído um gate 

(R1), no gráfico de distribuição pontual do tipo pseudocolor, através dos parâmetros 

FSC versus SSC a dos eventos adquiridos (parasitos) (Figura 5A). Posteriormente, a 

população selecionada no gate (R1) no gráfico FSCxSSC e foi analisada através do 
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perfil de marcação para os parâmetros dos canais de FL1 e FL3 – IP, onde as formas 

promastigotas mortas apresentam-se marcadas, deslocando-se para direita no eixo x 

(FL3 - IP+). Desta forma, na Figura 5C, está demonstrada, uma cultura com grande 

quantidade de parasitos mortos (28,1%). Para análise dos resultados foram adquiridos 

cem mil eventos para cada tubo, uma das diferentes amostras de cultura (Figura 5). 

 
 
Figura 5: Estratégia de análise realizada para determinar o percentual de promastigotas de L. infantum 
mortas nos diferentes meios de cultura através da marcação com iodeto de propídio. Gráfico de 
distribuição pontual do tipo pseudocolor: (A) FSC versus SSC para seleção da população celular de 
interesse em R1 – promastigotas de Leishmania. (B) Fluorescência 1 (FL1-H) versus fluorescência 3 
(FL3-H / IP) da população celular selecionada em R1, para determinação do percentual de 
promastigotas vivas (FL1- FL3-/IP-) e mortas (FL1- FL3+/IP+). 
 

 

4.7 Infecção in vitro de macrófagos J774.A1 com promastigotas de L. infantum 
oriundas dos diferentes meios de cultura 
 

4.7.1 Cultivo das células J774.A1 
 

As células de macrófagos murinos da linhagem J774.A1, gentilmente cedidas 

pelo Banco de Dados de Células do Rio de Janeiro – BCRJ, foram preservadas em 

nitrogênio líquido no criobanco do Laboratório de Imunopatologia/NUPEB/UFOP, até 

o momento de sua utilização. Para os experimentos, essas células foram 

descongeladas em banho-maria à 37 ºC e, cultivadas em garrafas de cultura (Thermo 

Scientific Nunc) de 100 mL com 10 mL de meio RPMI 1640 (Roswell Park Memorial 

Institute) (pH 7,2-7,4), acrescido de 10% de SFB e gentamicina (Sigma-Aldrich). Estas 

foram mantidas em estufa de CO2 a 37 ºC onde formavam um tapete contínuo de 

células aderidas ao fundo da garrafa quando observadas ao microscópio invertido. 



Costa, A. F. P.                                                                                  Material e Métodos 
 

39 
 

Foram realizados repiques a cada sete dias onde: através de atrito mecânico com cell 

scraper as células eram ressuspendidas no sobrenadante da cultura, contadas e 

inoculadas em outras garrafas na concentração de 1x105 células por mL e incubadas 

na estufa CO2 para o crescimento, em que ao final de 7 dias eram empregadas nos 

experimentos.  

Para o preparo das células para as infecções, foi descartado o sobrenadante 

da garrafa de cultura em que os macrófagos foram mantidos, com o intuito de 

eliminarmos células não aderidas e possivelmente mortas. Em seguida, foi colocado 

novamente 50 mL de RPMI acrescido de 10% de SFB suplementado com 

gentamicina. Os macrófagos foram raspados com auxílio de cell scraper e o conteúdo 

da garrafa transferido para um tubo de polipropileno tipo falcon de 50 mL, sendo este 

centrifugado a 1300 rpm por 10 minutos à 4 ºC. Descartou-se o sobrenadante e as 

células foram ressuspendidas em 2 mL de RPMI 1640 (10% SFB). Estes macrófagos 

foram mantidos em gelo até sua contagem e preparo das promastigotas de L. 

infantum. A contagem desses macrófagos foi realizado através de diluição na 

proporção de 1:20 em solução de turk empregando a câmara de Neubauer. Após a 

contagem, as células foram ressuspendidas em RPMI 1640 (10% SFB) com volume 

ajustado para 1 x 106 macrófagos/mL. 

  

4.7.2 Preparo das formas promastigotas de L. infantum oriundas dos diferentes meios 
de cultura para infecção em macrófagos J774.A1 
 

Inicialmente, foi realizada uma padronização na quantidade de parasitos que 

seriam utilizados em relação a quantidade de macrófagos neste experimento. Foram 

testadas três concentrações diferentes: 1 x 105 macrófagos/mL infectados com 2 x 105 

parasitos/mL (1:2); 1 x 105 macrófagos/mL infectados com 5 x 105 parasitos/mL (1:5); 

e 1 x 105 macrófagos/mL infectados com 10 x 105 parasitos/mL (1:10). Observamos 

que a proporção 1:5, foi a que melhor demonstrou as diferenças pontuais de cada um 

dos meios com suas respectivas suplementações e por este motivo, foi a proporção 

estabelecida por nós para avaliação dos diferentes meios neste estudo. 

Dessa forma, os parasitos foram preparados após a contagem em câmara de 

Neubauer correspondente a cada meio de cultura, suplementado ou não. Feito isso, 

os parasitos foram centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos à 23 ºC e o sobrenadante 

descartado. O pellet contendo os parasitos foi ressuspendido em PBS 1X a uma 
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concentração final correspondente a 1 x 107 parasitos/mL. Os tubos foram 

homogeneizados lentamente em vórtex e utilizados nos experimentos de infecção de 

macrófagos em chamber slides. Além disso, comparamos neste estudo, o perfil de 

infectividade destes parasitos em macrofágos J774.A1 por citometria de fluxo. Para 

tal, nas diferentes culturas do parasito, retiramos um volume de 2 mL e, então, 

acrescentamos 2 μL de CFSE sendo esta mistura submetida à incubação em banho-

maria à 37 ºC por 10 minutos, sendo homogeneizada a cada 5 minutos. Após este 

período, os tubos foram completados para 15 mL de PBS 1X acrescido de 10% de 

soro fetal bovino e incubados por 10 minutos a temperatura ambiente. Os tubos foram, 

então, centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos a 23 ºC, descartado o sobrenadante, 

homogeneizados e o volume final foi ressuspendido com PBS 1X para 1 x 107 

parasitos/mL (Vf: 2 mL). 

É importante ressaltar, que para os experimentos de infecção in vitro em 

macrófagos, foram utilizados parasitos no primeiro dia da fase estacionária de 

crescimento, onde em teoria, observamos o maior número de formas promastigotas 

metacíclicas, fundamentais para o sucesso da infecção. Dessa forma, em cada meio 

de cultura, com sua respectiva suplementação, foi avaliado através da curva de 

crescimento o melhor dia para se retirar e utilizar os parasitos nestes experimentos. 

Sendo assim, está descrito na tabela abaixo (Tabela 4) o dia no qual os parasitos 

foram retirados para serem empregados nos experimentos de infecção dos 

macrófagos (chamber slide e citometria de fluxo). 

 

Tabela 4:  Dia da curva de crescimento de L. infantum (cepa OP46) nos diferentes meios de cultura 
com distintas suplementações escolhidos para retirada do parasito e infeção em macrófagos J774.A1. 

 

 

 

Meios/ 

Suplementação 
Grace's® LIT Schneider’s® 

Sem Suplementação 4º dia 4 º dia 3 º dia 

Com albumina 3 º dia 5 º dia 5 º dia 

Com SFB 6 º dia 4 º dia 3 º dia 
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4.7.3 Infecção experimental in vitro dos macrofágos J774.A1 pelas formas 

promastigotas de L. infantum em fase estacionaria de crescimento 

 

Para a infecção experimental dos macrófagos da linhagem J774.A1 100 μL da 

suspensão celular dos macrófagos contendo 1x105 células foi adicionada em tubos de 

polipropileno de 5 mL, para avaliação por citometria de fluxo, bem como em cada poço 

da chamber slide para análise por microscopia. Nos mesmos tubos e poços foram 

adicionados 5x105 formas promastigotas de L. infantum (proporção 1:5) na fase 

estacionária de crescimento dos respectivos meios de cultura. Para o experimento de 

citometria de fluxo o volume final do tubo foi ajustado para 1 mL, já para o experimento 

em chamber slide o volume final no poço foi ajustado para 200 µL, em ambos os casos 

acrescentando meio RPMI contendo 10% de SFB.  

Através de experimentos prévios de padronização, 3 tempos diferentes de 

infecção experimental foram avaliados, 24, 48 e 72 horas, e de  forma similar ao 

observado nos experimentos de proporção parasito/macrófagos, observamos que o 

tempo de 48 horas foi o que demonstrou as melhores diferenças pontuais em cada 

um dos meios, com suas respectivas suplementações, com taxas de infecções 

intermediárias, nem muito baixas e nem muito altas, que nos possibilitaram um melhor 

perfil para analisarmos os diferentes grupos.  

Dessa forma, os parasitos e as células foram incubadas por 48 horas em estufa 

com 5% de CO2 a 37 ºC para posterior análise da taxa de infectividade, através da 

avaliação por microscopia ótica e por citometria de fluxo. Todos os experimentos 

foram realizados em triplicata, tanto para citometria de fluxo quanto para microscopia 

com chamber slide. 

 

4.7.3.1 Avaliação por microscopia ótica da taxa de infectividade em macrófagos 
J774.A1 utilizando promastigotas de L. infantum em fase estacionária de crescimento 
dos diferentes meios de cultura 
 

Para avaliação da taxa de infecção dos macrófagos J774.A1 pelas formas 

promastigotas de L. infantum em fase estacionária de crescimento, utilizamos os dias 

determinados na tabela 4. Escolhemos o tempo de 48 horas para avaliação tanto por 

microscopia ótica utilizando chamber slides como por citometria de fluxo. De forma 

sucinta, após 48 horas, o sobrenadante de cada poço da chamber slide foi desprezado 

e a parte superior da placa removida, bem como o silicone de aderência dos poços, 
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ficando somente a lâmina contendo as células aderidas. Assim, cada lâmina foi 

coradas com o kit Panótico Rápido (Laborclin) em tempos de 30 segundos no primeiro 

corante, 30 segundos no segundo e 10 segundos no terceiro corante, sendo 

posteriormente submetida a uma lavagem rápida em água destilada para retirada do 

excesso de corante. Posteriormente, as lâminas foram deixadas sobre a bancada para 

secagem a temperatura ambiente e estas foram submetidas a colocação de lamínulas 

com a aplicação de uma solução contendo Entellan® (Merck, Alemanha). 

Para a contagem e avaliação, as lâminas foram submetidas a avaliação em 

microscópio óptico (Olympus Optical, Japão), com auxílio de óleo de imersão na 

objetiva com aumento de 100x. Foi então realizada a contagem total de 500 

macrófagos por poço, sendo discriminado o número de macrófagos infectados dos 

não infectados, além do número de amastigotas encontradas dentro de cada 

macrófago infectado. Para avaliação final, os resultados desta infecção foram 

expressos em:  

 Porcentagem de macrófagos infectados = Nº de macrófagos infectados/Nº total 

de macrófagos contados (infectados e não infectados) x 100; 

 Número médio de amastigotas = razão do número de amastigotas por 

macrófagos infectados. 

 

4.7.3.2 Avaliação por citometria de fluxo da taxa de infecção em macrófagos J774.A1 
utilizando promastigotas de L. infantum em fase estacionária de crescimento dos 
diferentes meios de cultura 
 

Para avaliação da taxa de infecção dos macrófagos J774.A1 pelas formas 

promastigotas de L. infantum em fase estacionária de crescimento por citometria de 

fluxo após 48 horas, os tubos contendo os macrófagos infectados foram submetidos 

a centrifugação a 1700 rpm por 10 minutos a 4 ºC. Em seguida, o sobrenadante foi 

descartado e o pellet foi homogeneizado em vórtex a baixa rotação, foi então, 

acrescentado em cada tubo 2 mL de PBS 1X, pH 7,2-7,4, e estes foram centrifugados 

novamente nas mesmas condições anteriores. Posteriormente, o sobrenadante foi 

descartado e as células foram ressuspendidas em 200 μL de PBS 1X, pH 7,2-7,4 para 

posterior leitura no Citômetro de fluxo FacsCalibur® (Becton Dickinson). Os dados 

foram obtidos pelo programa CellQuest®, através da aquisição de 20 mil eventos por 

tubo e analisados utilizando o software FlowJo® (Becton Dickinson). 

 



Costa, A. F. P.                                                                                  Material e Métodos 
 

43 
 

4.7.3.2.1 Estratégia de análise para taxa de infecção taxa de infecção em macrófagos 
J774.A1 utilizando promastigotas de L. infantum em fase estacionária de crescimento 
dos diferentes meios de cultura 
 

A estratégia de análise empregada foi feita da mesma maneira para todos os 

meios propostos e suas modificações, em que a taxa de infecção de formas 

amastigotas do parasito de L. infantum foi obtida através da frequência (%) de 

macrófagos J774.A1 fluorescentes (verde – CFSE/FL1).  

 A análise da frequência (%) de macrófagos J774.A1 fluorescentes (verde – 

GFP+ – FL1) foi realizada utilizando-se a estratégia de análise convencional. Esse 

tipo de análise consistiu na seleção da população celular de interesse, baseada em 

aspectos morfométricos, através de gráficos de distribuição pontual de FSC (tamanho) 

versus SSC (complexidade) (Figura 6). Após a seleção da região de interesse (R1) 

contendo células da cultura de macrófagos imortalizados J774.A1, o percentual de 

macrófagos não infectados (CFSE-) e infectados (CFSE+), dentro da população 

selecionada, foi obtido em gráficos bidimensional do tipo pseudocolor para a 

fluorescência CFSE/FL1 versus fluorescência FL4, eixo x e y respectivamente, como 

exemplificado na Figura 6. Na tentativa de mensurarmos indiretamente a “carga 

parasitária” ou o número de amastigotas dentro dos macrófagos infectados foi 

calculado a média da intensidade de fluorescência (IMF-FL1) dos macrófagos 

infectados (CFSE+).  

 

  

Figura 6: Sequência de procedimentos para análise de infecção realizada para determinar o percentual 
de macrófagos infectados por L. infantum cultivado nos diferentes meios de cultura. No gráfico A, está 
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representada a distribuição pontual FSC versus SSC utilizado para a seleção da população celular de 
interesse – R1, macrófagos murinos imortalizados J774.A1. No gráfico B, do tipo pseudocolor, temos a 
representação bidimensional para a fluorescência CFSE/FL1 versus fluorescência FL4, contendo as 
células selecionadas na região R1, empregados para quantificar o percentual de macrófagos não 
infectados (CFSE-/FL1-) e infectados (CFSE+/FL1+) respectivamente. Nesse tipo de análise também 
verificamos a média de fluorescência (IMF-FL1) dos macrófagos infectados (CFSE+), para 
quantificarmos indiretamente o número de amastigotas dentro dos macrófagos infectados. 
 

4.8 Análises estatísticas  
 

A realização dos testes estatísticos foi desenvolvida com o apoio instrumental 

do software GraphPad Prism 5.0 (Prism Software, Irvine, CA, USA). A normalidade 

dos dados foi demonstrada pelo teste Kolmogorov-Smirnoff. As análises entre os 

experimentos de infecção in vitro (chamber slides e citometria) foram realizadas com 

auxílio do Teste ANOVA empregando-se medidas repetidas (pareado). Os dados 

obtidos foram considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05.  
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Neste trabalho foram avaliados três diferentes meios utilizados no cultivo de 

parasitos da espécie Leishmania infantum, cepa OP46, que foram modificados em 

relação a presença ou ausência de suplementação. Os meios Grace’s®, LIT e 

Schneider’s® foram utilizados sem a adição de qualquer suplementação, bem como 

suplementados com albumina sérica bovina e com SFB, ambos na concentração de 

10%. Para facilitar a leitura e compreensão dos resultados, inicialmente 

descreveremos o perfil de crescimento de formas promastigotas de L. infantum nos 

diferentes meios e suas composições através da avaliação das curvas de 

crescimento. Posteriormente, foram avaliados dois parâmetros fundamentais que 

reforçam o caráter nutricional de cada meio, sendo detalhada uma análise morfológica 

das formas promastigotas por microscopia ótica e uma análise de viabilidade através 

da técnica de citometria de fluxo. Além disso, fizemos uma análise comparativa do 

crescimento viável do parasito nos diferentes meios, associando as curvas de 

crescimento por contagem diária e os resultados de viabilidade obtidos por citometria 

de fluxo. A fim de se validar os dados obtidos com o perfil de crescimento e viabilidade 

dos parasitos nos diferentes meios de cultivo, fizemos, posteriormente, uma análise 

in vitro do perfil de infectividade de formas promastigotas em fase estacionária de 

crescimento (obtidos através das contagens diárias na curva de crescimento) em 

macrófagos murinos da linhagem J774.A1. Para isto, analisamos o percentual de 

macrófagos infectados por formas promastigotas em fase estacionária de crescimento 

na proporção de 1:5 (macrófagos:promastigotas) em duas metodologias distintas, 

análise microscópica e citometria de fluxo, afim de comparar e validar ensaios in vitro 

para futuros trabalhos de testes de drogas e imunobiológicos em nosso laboratório. 

Também foi avaliada a carga parasitária nos macrofágos infectados oriundos dos 

parasitos dos diferentes meios de cultura onde, por microscopia foi contado o número 

de amastigotas em cada macrófago infectado e por citometria de fluxo foi avaliado, 

nos macrófagos infectados, a intensidade média de fluorescência (IMF). 

 
 5.1 Perfil do crescimento de formas promastigotas de L. infantum, cepa OP46, 
nos diferentes meios de cultura axênicos 
 

 As curvas de crescimento nos diferentes meios de cultura axênicos foram 

realizadas de acordo com a metodologia descrita no item 4.6.1, empregando a técnica 

de contagem dos parasitos em câmara de Neubauer. As formas promastigotas de L. 
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infantum foram cultivadas nos meios de cultura conforme exposto no fluxograma 1, 

após um inóculo de 1 x 107 parasitos/mL em um volume total de 10 mL de cultura. 

Na Figura 07, estão representadas as curvas de crescimento de formas 

promastigotas de L. infantum (cepa OP46) nos diferentes meios de cultura e suas 

suplementações durante contagem diária por 10 dias. 

Observamos que em relação ao meio Grace’s®, quando avaliamos o meio sem 

suplementação (SS) (figura 7A), este apresentou um crescimento exponencial (fase 

log) dos parasitos até o 4º dia, sendo este o dia de pico máximo de crescimento, com 

maior concentração de formas promastigotas (média de 3,01 x 107 parasitos/mL). 

Entre o 4º e 5º dia, observamos uma estabilização em relação ao crescimento dos 

parasitos (fase estacionária), sendo que a partir do 6º dia foi observado um declínio 

no crescimento e a redução no número de formas promastigotas no meio. Já no meio 

Grace’s® suplementado com albumina (figura 7B) observamos um menor crescimento 

dos parasitos, com pico máximo de crescimento no 3º dia de cultivo (2,29 x 107 

parasitos/mL), sendo a fase estacionária de crescimento entre o 2º e 3º dia. Em 

relação à suplementação com SFB neste meio de cultivo, observamos que os 

parasitos apresentaram um crescimento mais tardio, com pico máximo de crescimento 

no 6º dia de cultivo (1,84 x 107 parasitos/mL) sendo a fase estacionária de crescimento 

observada entre o 5º e 6º dia e a partir daí os parasitos entraram na fase de declínio 

(figura 7C). 

Em relação ao meio LIT, observamos que no meio SS (Figura 7D) houve um 

crescimento importante das formas promastigotas, atingindo um pico no 4º dia (4,69 

x 107 parasitos/mL). A partir do 5° dia os parasitos entraram na fase de declínio, sendo 

que a partir do 7º dia, não foi possível observar parasitos vivos remanescentes. 

Quando suplementamos o meio LIT com albumina (Figura 7E), a fase log de 

crescimento se estendeu até o 5º dia com pico máximo de 3,34 x 107 parasitos/mL, 

menor do que aquele observado no meio SS, sendo que a partir do 6º dia da contagem 

os parasitos entraram em fase de declínio. Já em relação ao meio LIT suplementado 

com o SFB (Figura 7F) houve um crescimento mais acentuado das formas 

promastigotas, atingindo um pico máximo de 5,02 x 107 parasitos/mL no 4º dia. Após 

o 5º dia observamos um declínio do crescimento. Importante salientar que em relação 

ao meio LIT, independente da presença ou ausência de suplementação, a fase 
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estacionária de crescimento variou entre o 4º e 5º dias da contagem conforme 

observado na Figura 7 (D, E, e F). 

Considerando o meio Schneider’s® (Figura 7G, H e I), observamos no meio SS 

um pico no crescimento das formas promastigotas no 3º dia da curva (4,59 x 107 

parasitos/mL), entrando na fase de declínio a partir do 4º dia (figura 7G). Quando 

avaliada a suplementação com albumina observamos um crescimento discreto dos 

parasitos, atingindo o pico máximo de crescimento no 5º dia de contagem com apenas 

1,89 x 107 parasitos/mL e declínio a partir do 6º dia. Já no meio Schneider’s® acrescido 

de SFB (Figura 7I) observamos um crescimento expressivo de formas promastigotas 

até o 3º dia da curva, com pico de crescimento dos parasitos atingindo a concentração 

média máxima de 5,12 x 107 parasitos/mL, sendo a fase de declínio observada a partir 

do 4º dia. Tanto no meio SS quanto suplementado com SFB observamos a fase 

estacionária pontual no 3º dia da curva de crescimento e para o meio suplementado 

com albumina pontual no 5º dia (figura 7G, H e I). 
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Figura 7: Perfil de crescimento de formas promastigotas de L. infantum, cepa OP46, nos diferentes 
meios de cultura axênicos Grace’s®, LIT e Schneider’s® sem suplementação ou suplementados com 
albumina ou SFB. No eixo y está representado o número de promastigotas/mL. No eixo x está 
representado o número de dias da curva de crescimento. O painel superior indica as curvas de 
crescimento no meio Grace’s® (A, B, C); o painel intermediário indica as curvas de crescimento no meio 
LIT (D, E, F); o painel inferior indica as curvas de crescimento no meio Schneider’s® (G, H, I). Os 
resultados estão apresentados na forma de média e os experimentos foram realizados em triplicatas. 

 

Na figura 8, realizamos uma análise comparativa das curvas de crescimento 

dos parasitos nos diferentes meios e suas respectivas suplementações, com o intuito 

de avaliarmos a influência da suplementação no perfil de crescimento das formas 

promastigotas de L. infantum em cada meio de cultura.  

Em relação ao meio Grace’s®, (figura 8A) observamos que, a ausência de 

suplementação ou a suplementação com albumina ou SFB não promoveu um 

crescimento exuberante dos parasitos (pico máximo abaixo de 4,0 x 107 parasitos/mL).  

Além disso, de forma interessante, o meio Grace’s® SS foi o que apresentou a maior 

contagem de parasitos durante os 10 dias da curva de crescimento quando 

comparado ao meio suplementado com albumina ou com SFB. 

No meio LIT (figura 8B), observamos que o meio SS e suplementado com SFB 

apresentaram um perfil de crescimento bastante semelhante. Entretanto, quando 

avaliamos o meio suplementado com albumina, observamos que houve um menor 

crescimento dos parasitos na fase log, com um maior número de parasitos ao longo 

da fase de declínio nos dias 7, 8, 9 e 10, chegando no décimo dia de contagem com 

a concentração de aproximadamente 0,7 x 107 promastigotas/mL (figura 8B). 

De forma semelhante ao observado com o meio LIT, observamos que tanto o 

meio Schneider’s® SS, quanto suplementado com SFB (figura 8C), apresentaram um 

perfil de crescimento das formas promastigotas de L. infantum bastante semelhante. 

Entretanto, quando ao meio era acrescido a albumina, observamos um crescimento 

mínimo dos parasitos durante toda a avaliação da curva de crescimento, não havendo 

um pico de crescimento na fase log, mas sim um estabilização no crescimento com 

valores de concentração próximo ao valor do inóculo 1,0 x 107 parasitos/mL ao longo 

dos 10 dias da contagem da curva de crescimento.  
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Figura 8: Análise comparativa do perfil de crescimento de formas promastigotas de L. infantum, cepa OP46, nos diferentes meios de cultura axênicos Grace’s®, 
LIT e Schneider’s® sem suplementação (SS) ou suplementados com albumina ou SFB. No eixo y está representado o número de promastigotas/mL. No eixo x 
estão representados os dias da curva de crescimento. Em A estão representadas as curvas de crescimento no meio Grace’s®; em B estão representadas as 
curvas de crescimento no meio LIT; em C estão representadas as curvas de crescimento no meio Schneider’s®. Os resultados estão apresentados na forma 
de média e os experimentos foram realizados em triplicatas. 
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 Na figura 9, estão representados os resultados da análise comparativa das 

curvas de crescimento dos parasitos agrupando as diferentes suplementações, para 

avaliar a influência desta suplementação no perfil de crescimento das formas 

promastigotas de L. infantum independentemente do meio de cultura. Em relação aos 

meios sem adição de suplementação (SS) (figura 9A), os meios de cultura LIT e 

Schneider’s® apresentaram um perfil de crescimento semelhante entre si e maior 

daquele observado no meio Grace’s®. Além disso, observamos picos de crescimento 

máximo semelhantes, entre o 3º dia do meio Schneider’s® com o 4º dia do meio 

Grace’s® nas curvas de crescimento (figura 9A).  

Comparando os meios acrescidos de albumina (Figura 9B), os três meios 

(Grace’s®, LIT e Schneider’s®) apresentaram um perfil de crescimento dos parasitos 

semelhantes ao longo de toda a curva de crescimento, porém o meio LIT foi o que 

apresentou um maior crescimento dos parasitos ao longo da curva de crescimento, 

atingindo no 5º dia a concentração de 3,34 x 107 parasitos/mL.  

Quanto aos meios acrescidos de SFB (Figura 9C), tanto o meio LIT quanto o 

meio Schneider’s®, apresentaram um crescimento das formas promastigotas do 

parasito superior do 1º ao 4º dia da curva de crescimento, quando comparado ao meio 

Grace’s®. Assim como observado na curva de crescimento do LIT e Schneider’s® SS, 

o perfil de crescimento do parasito em ambos os meios suplementados com SFB 

também foi muito parecido entre si. Vale a pena ressaltar que, aparentemente, a 

suplementação com SFB não levou ao aumento no número de promastigotas ou até 

mesmo a alterações no perfil de crescimento na curva ao longo dos dias nos meios 

LIT e Schneider’s® (quando comparamos as curvas entre os meios sozinhos e a 

suplementação com SFB). 
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Figura 9:  Análise comparativa do perfil de crescimento de formas promastigotas de L. infantum, cepa OP46, nas diferentes suplementações em relação aos 
meios de cultura axênicos Grace’s®, LIT e Schneider’s®. No eixo y está representado o número de promastigotas/mL. No eixo x estão representados os dias 
da curva de crescimento. Os resultados estão apresentados na forma de média e os experimentos foram realizados em triplicatas.
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5.2 Avaliação morfológica e viabilidade de promastigotas de L. infantum, cepa 
OP46, submetidas ao cultivo axênico em diferentes meios e suplementações
  
 

 Com a finalidade de avaliar as alterações morfológicas promovidas pelos 

diferentes meios de cultura axênicos e suas respectivas suplementações, avaliamos 

por microscopia ótica a morfologia apresentada pelas formas promastigotas de L. 

infantum durante a curva de crescimento, além da viabilidade destes parasitos através 

de citometria de fluxo com a marcação por iodeto de propídio (IP). Os resultados 

obtidos estão representados nas figuras 10, 11 e 12.  

 Em relação ao meio Grace’s® (Figura 10) observamos que na ausência de 

suplementação os parasitos se apresentavam bastante alongados e com muita 

movimentação até o 5º dia de avaliação, sendo que, a partir deste dia, tomavam a 

forma mais ovalada com redução gradativa da movimentação até o último dia da 

análise (9º dia). Quando avaliamos o perfil das formas promastigotas por citometria 

de fluxo, observamos um perfil de população única até o 5º dia, com um grande 

percentual de parasitos vivos (demonstrado pela ausência de marcação com IP - Q4), 

e um perfil misto de dupla população no 7º dia (mortos e vivos), com maior quantidade 

de parasitos mortos no 9º dia (em torno de 65%).  

Já em relação a suplementação com albumina, nota-se um menor número de 

parasitos quando comparado a SS. As formas promastigotas se apresentam com 

formato alongado e com o flagelo de tamanho próximo ao tamanho do corpo do 

parasito até o 3º dia da avaliação. Já a partir do 5º dia, estas formas tornam-se 

arredondadas e com o flagelo um pouco maior do que o corpo. Na avaliação por 

citometria, percebemos morte (em torno de 17,3%) das formas promastigotas a partir 

do 3º dia, entretanto, em torno de 59,4% se mantem viáveis durante praticamente todo 

o período de avaliação da curva de crescimento (Figura 10).  

Em relação ao meio Grace’s® suplementado com SFB, observamos um perfil 

de formas delgadas mais afinaladas até o 5º dia, com parasitos apresentando flagelos 

extensos, bem como parasitos menores, sugestivos de formas metacíclicas 

principalmente no 5º dia. A partir do 5º dia observamos formas mistas (delgadas e 

largas/ovaladas), com aumento de formas ovaladas a partir do 7º dia. Através das 

análises por citometria de fluxo com marcação por IP, é possível observar que os 

parasitos morrem gradativamente com o passar dos dias e, o perfil de dupla população 
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foi visível a partir do 5º dia de avaliação (68% de parasitos vivos), chegando ao 9º dia 

da curva de crescimento com 41,3% de viabilidade (Figura 10 e Tabela 5). 
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Figura 10: Avaliação da morfologia e do perfil de viabilidade de formas promastigotas de L. infantum 
cultivadas no meio axênico Grace’s® com diferentes suplementações (sem suplementação, albumina e 
SFB). Para cada suplementação, estão representadas fotomicrografias de formas promastigotas de L. 
infantum, cepa OP46, avaliadas em dias ímpares relativos às curvas de crescimento (dias 1, 3, 5, 7 e 
9) (painel superior). No painel intermediário, estão representadas as populações totais de formas 
promastigotas de L. infantum em gráficos de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) por citometria de 
fluxo, com seleção do gate (Leishmania) para análise de viabilidade, relativos aos dias ímpares da 
curva de crescimento. No painel inferior, está demonstrado a viabilidade das formas promastigotas de 
L. infantum através de gráficos bidimensionais (FL - 3 x FL - 4) por citometria de fluxo pela marcação 
com IP, onde a porcentagem de promastigotas mortas e vivas estão representadas através do 
quadrante 3 (inferior à direita) e do quadrante 4 (inferior à esquerda), respectivamente. Os experimentos 
foram realizados em triplicata. 

Em relação ao meio LIT, observamos que mesmo na ausência de 

suplementação, houve um crescimento acentuado das formas promastigotas até o 5º 

dia de avaliação. Morfologicamente as formas promastigotas apresentavam-se 

alongadas com flagelo livre e movimentação intensa no meio. A partir do 7º dia, 

observamos um padrão mais arredondado e o flagelo com tamanho reduzido, 

indicando a fase de declínio e morte (Figura 11). Na análise por citometria de fluxo a 

marcação com IP demonstrou uma grande porcentagem de parasitos vivos até o 5º 

dia da curva de crescimento (73,4% de viabilidade), sendo observada uma queda 

acentuada na viabilidade das formas promastigotas a partir do 7º dia de 

acompanhamento da curva (3,2% de viabilidade) (Figura 11). 

Na avaliação da suplementação com albumina, observamos uma cultura em 

crescimento até o 5º dia com formas promastigotas bastante ativas. Além disso, 

observamos durante toda a curva de crescimento parasitos com forma característica 

de promastigotas metacíclicas, variando apenas o tamanho do flagelo com o passar 

dos dias (Figura 11). Pela citometria de fluxo observamos, de forma bastante 

interessante, um percentual constante de parasitos viáveis até o fim do 

acompanhamento da curva de crescimento, sugerindo que a albumina, na 

concentração de 10% do meio, fornece nutrientes suficientes para sustentar a 

viabilidade das promastigotas por mais tempo (Figura 11 e Tabela 5). 

Com relação ao meio LIT suplementado com SFB foi observado nas 

fotomicrografias a presença de formas promastigotas em grande quantidade do 1º ao 

5º dia da curva (Figura 11). Já no 5º dia, também foi possível observar que as formas 

promastigotas começaram a diminuir de tamanho, permanecendo com o flagelo longo 

e reduzindo em quantidade numérica. A partir do 7º dia as formas promastigotas 

apresentaram o corpo mais ovalado, mas ainda assim com a presença de flagelo 

longo e externo. Considerando os resultados da citometria de fluxo, observamos um 
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porcentual elevado de promastigotas vivas até o 3º dia da curva de crescimento 

(81,7% de viabilidade) (Tabela 5) e um declínio intenso a partir do 7º dia (16,9% de 

viabilidade) (Tabela 5), acompanhando a mudança morfológica observada pela 

microscopia. 
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Figura 11: Avaliação da morfologia e do perfil de viabilidade de formas promastigotas de L. infantum 
cultivadas no meio axênico LIT com diferentes suplementações (sem suplementação, albumina e SFB). 
Para cada suplementação, estão representadas fotomicrografias de formas promastigotas de L. 
infantum, cepa OP46, avaliadas em dias ímpares relativos às curvas de crescimento (dias 1, 3, 5, 7 e 
9) (painel superior). No painel intermediário, estão representadas as populações totais de formas 
promastigotas de L. infantum em gráficos de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) por citometria de 
fluxo, com seleção do gate (Leishmania) para análise de viabilidade, relativos aos dias ímpares da 
curva de crescimento. No painel inferior, está demonstrado a viabilidade das formas promastigotas de 
L. infantum através de gráficos bidimensionais (FL-3 x FL-4) por citometria de fluxo pela marcação com 
IP, onde a porcentagem de promastigotas mortas e vivas estão representadas através do quadrante 3 
(inferior à direita) e do quadrante 4 (inferior à esquerda), respectivamente. Os experimentos foram 
realizados em triplicata. 
 

Na avaliação do meio Schneider’s® sem suplementação observamos uma 

grande quantidade de formas promastigotas no 1º e 3º dias, com parasitos de corpo 

alongado e flagelo livre um pouco maior do que o corpo, além da presença de 

parasitos em divisão. A partir do 5º dia, houve uma redução importante na quantidade 

de parasitos, com as formas promastigotas apresentando corpo mais arredondado e 

com pouca movimentação flagelar. Na análise por citometria de fluxo observamos que 

o meio Schneider’s® mesmo sem suplementação mantém os parasitos viáveis, em 

proporção acima de 80%, até o 3º dia (Figura 12). Entretanto, observamos pela 

marcação com IP que a partir do 5º dia começa uma perda de viabilidade dos parasitos 

(47,5% de viabilidade), indicando, provavelmente, o consumo dos nutrientes do meio 

de cultura. 

 Quanto avaliado o meio Schneider’s® com albumina não observamos um 

crescimento abundante dos parasitos, o que refletiu na pequena quantidade de formas 

promastigotas presentes nas fotomicrografias (Figura 12). A morfologia das 

promastigotas permanece homogênea até o 3º-4º dias, estando o flagelo um pouco 

maior do que o corpo. Do 5º dia ao 9º dia os parasitos apresentaram-se menores, com 

formato arredondado e com menos movimentação. Na citometria de fluxo o que 

chamou atenção é a grande quantidade de parasitos mortos a partir do 5º dia, 62% de 

mortalidade, estabilizando na casa dos 30% e se mantendo constante até o último dia 

de avaliação (Figura 12). 

 Já em relação ao meio Schneider’s® suplementado com SFB observamos 

parasitos com intensa mobilidade até o 3º dia, forma alongada e muitos em divisão, 

mas também já observamos formas promastigotas menores com flagelo medindo 

duas vezes o corpo do parasito, indicando formas características de metaciclogênese 

(Figura 12). A partir do 5º dia, observamos formas promastigotas com menos 

motilidade e em formato ovalar, sugerindo fase de declínio e morte. As análises de 
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citometria de fluxo confirmaram nossos achados na microscopia, no qual observamos 

grande percentual de parasitos viáveis até o 3º dia (90,3% de viabilidade), com um 

decaimento da viabilidade e assim um aumento na quantidade de parasitos mortos a 

partir do 5º dia (32,0% de viabilidade) (Figura 12 e Tabela 5).  
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Figura 12: Avaliação da morfologia e do perfil de viabilidade de formas promastigotas de L. infantum 
cultivadas no meio axênico Schneider’s® com diferentes suplementações (sem suplementação, 
albumina e SFB). Para cada suplementação, estão representadas fotomicrografias de formas 
promastigotas de L. infantum, cepa OP46, avaliadas em dias ímpares relativos às curvas de 
crescimento (dias 1, 3, 5, 7 e 9) (painel superior). No painel intermediário, estão representadas as 
populações totais de formas promastigotas de L. infantum em gráficos de tamanho (FSC) e 
granulosidade (SSC) por citometria de fluxo, com seleção do gate (Leishmania) para análise de 
viabilidade, relativos aos dias ímpares da curva de crescimento. No painel inferior, está demonstrado a 
viabilidade das formas promastigotas de L. infantum através de gráficos bidimensionais (FL-3 x FL-4) 
por citometria de fluxo pela marcação com IP, onde a porcentagem de promastigotas mortas e vivas 
estão representadas através do quadrante 3 (inferior à direita) e do quadrante 4 (inferior à esquerda), 
respectivamente. Os experimentos foram realizados em triplicata. 
 

Na tabela 5 estão representados o percentual de viabilidade (% de 

promastigotas vivas) das formas promastigotas durante todo o acompanhamento da 

curva de crescimento nos diferentes meios e suplementações, obtidos pela técnica de 

citometria de fluxo. 

 
Tabela 5: Percentual de formas promastigotas vivas nos meios Grace’s®, LIT e Schneider’s® com as 
modificações propostas de suplementação. Estão representados os valores percentuais médios 
±desvio padrão nos respectivos dias ímpares de contagem. Os experimentos foram realizados em 
triplicatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Promastigotas vivas - Meio Grace's
Dia Sem suplementação Com albumina Com SFB
1 83,3 ± 5,9 85,4 ± 3,2 87,9 ± 3,1
3 85,8 ± 9,6 83,7 ± 1,4 91,2 ± 8,5
5 80,5 ± 6,9 75,0 ± 11,2 70,3 ± 2,3
7 49,5 ± 1,0 68,1 ± 10,3 58,7 ± 1,1 
9 6,8 ± 4,2 62,2 ± 11 41,3 ± 0,8

% Promastigotas vivas - Meio LIT
Dia Sem suplementação Com albumina Com SFB
1 95,4 ± 2,5 84,7 ± 7,2 92,2 ± 1,4
3 85,9 ± 1,0 69,3 ± 17,5 81,75 ± 2,3
5 73,4 ± 0,6 65,9 ±4,5 60,1 ± 11,3
7 9,4 ± 1,5 62,7 ± 3,6 16,9 ± 4,9
9 3,2 ± 1,9 51,9 ± 8,6 14,5 ± 4,3

% Promastigotas vivas - Meio Schneider's
Dia Sem suplementação Com albumina Com SFB
1 86,2 ± 9,2 91,6 ± 5,9 97,8 ± 1,9
3 81,6 ± 2,1 82,0 ± 1,1 90,3 ± 0,5
5 47,5 ± 12,3 60,2 ± 2,9 32,0 ± 5,7
7 9,1 ±0,7 56,9 ± 0,9 25,7 ± 4,0
9 7,0 ± 3,2 45,8 ± 6,5 24,5 ± 4,5
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5.3 Análise da infecção em macrófagos murinos (J774.A1) por promastigotas 
de L. infantum, cepa OP46, obtidas de diferentes meios de cultura axênicos 
 

5.3.1 Avaliação por microscopia convencional 
 

 Para avaliar a capacidade de infecção de formas promastigotas de L. infantum, 

cepa OP46, submetidas a crescimento em diferentes meios de cultura com diferentes 

condições de suplementação utilizamos macrófagos murinos da linhagem J774.A1. 

Com os resultados obtidos pelas curvas de crescimento, apresentados anteriormente, 

escolhemos o dia da fase estacionária de crescimento dos parasitos de cada um dos 

meios como dia ideal para infecção dos macrófagos (Tabela 4). Após 48 horas da 

infecção, foi realizada a contagem em microscópio óptico dos macrófagos não 

infectados, dos macrófagos infectados bem como do número de amastigotas dentro 

de cada macrófago infectado. No total contamos 500 macrófagos (infectados e não 

infectados) e fizemos uma razão para obter ao final o percentual de macrófagos 

infectados bem como do número médio de amastigotas/macrófagos infectados em 

cada meio de cultura com suas diferentes suplementações.  

 Nossos resultados em relação ao meio Grace's® demonstraram um aumento 

(p<0,05) do percentual de macrófagos infectados no meio sem suplementação (SS) 

em relação ao meio suplementado com albumina. De forma interessante, também 

observamos um aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados quando 

utilizamos como suplementação soro fetal bovino (SFB) quando comparado à 

suplementação com albumina ou o meio sem suplementação (SS) (Figura 13). 

 Em relação ao meio LIT, observamos um aumento (p<0,05) do percentual de 

macrófagos infectados quando era utilizada suplementação com albumina quando 

comparado à ausência de suplementação (SS) e ao meio suplementado com SFB. 

Além disso, observamos um aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos 

infectados no meio suplementado com SFB em relação ao meio SS (Figura 13). 

Já quando avaliamos o meio Schneider’s®, observamos um aumento (p<0,05) 

no percentual de macrófagos infectados nos meios suplementados (albumina e SFB) 

quando comparado ao meio sem suplementação (Figura 13). 
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Figura 13: Avaliação da frequência de macrófagos murinos J774.A1 infectados por promastigotas de 
L. infantum crescidas sob o efeito de diferentes suplementações (sem suplementação e suplementados 
com albumina ou SFB) em meios de cultura específicos Grace's®, LIT ou Schneider’s®. No eixo x estão 
representadas as diferentes suplementações: Sem Suplementação (SS), Albumina e Soro Fetal Bovino 
(SFB). No eixo y estão representados os valores do percentual (%) de macrófagos infectados. As letras 
"a", "b" e "c" indicam diferenças significativas (p<0,05) entre ausência de suplementação, 
suplementação com albumina e suplementação com soro fetal bovino, respectivamente. 

 

 Quando avaliamos de forma comparativa os resultados referentes as diferentes 

suplementações, observamos, de maneira geral, que o meio LIT possibilitou maiores 

taxas de infecção de macrófagos quando comparado aos outros meios de cultura 

estudados (Grace's® e Schneider’s®) (Figura 14). 

 Na ausência de suplementação observamos um aumento (p<0,05) do 

percentual de macrófagos infectados no meio LIT quando comparado aos meios 

Grace's® e Schneider’s® (Figura 14). Em relação aos meios suplementados com 

albumina observamos, de forma semelhante aos meios sem suplementação, um 

aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados no meio LIT quando 

comparado aos meios Grace's® e Schneider’s®. Além disso, observamos um aumento 

(p<0,05) do percentual de macrófagos infectados no meio Schneider’s® quando 

comparado ao meio Grace's® nesta mesma condição de suplementação (Figura 14). 

Já quando foi utilizada como suplementação soro fetal bovino (SFB), observamos um 

aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados no meio LIT quando 

comparado aos meios Grace's® e Schneider’s® (Figura 14). 
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Figura 14: Avaliação da frequência de macrófagos murinos J774.A1 infectados por promastigotas de 
L. infantum crescidas sob o efeito de diferentes suplementações (sem suplementação e suplementados 
com albumina ou SFB) em meios de cultura específicos Grace's®, LIT ou Schneider’s®. No eixo x estão 
representados os diferentes meios de cultura axênicos: Grace's®, LIT e Schneider’s®. No eixo y estão 
representados os valores do percentual (%) de macrófagos infectados. As letras "a" e "c" indicam 
diferenças significativas (p<0,05) entre os meios Grace's® e Schneider’s®, respectivamente. 

 

 5.3.2 Avaliação por citometria de fluxo 
  

 Com o intuito de empregarmos uma nova metodologia em nossos ensaios in 

vitro, bem como, de compararmos os resultados obtidos no experimento de infecção 

de macrófagos realizado por microscopia convencional, realizamos o experimento de 

avaliação da infecção de macrófagos por citometria de fluxo através da marcação das 

formas promastigotas de L. infantum com CFSE. Da mesma forma empregada na 

microscopia convencional, avaliamos o perfil de infecção dos macrófagos após 48 

horas.  

Nossos resultados demonstraram que quando as promastigotas de L. infantum 

foram cultivadas no meio de cultura Grace's®, houve um aumento (p<0,05) do 

percentual de macrófagos infectados no meio suplementado com albumina em 

comparação com o meio na ausência de suplementação (SS). Além disso, 

observamos um aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados na 

suplementação com SFB quando comparado a suplementação com albumina e a SS 

(Figura 15). 

 Quando empregamos o meio de cultura LIT, observamos que na análise por 

citometria de fluxo houve um aumento significativo (p<0,05) do percentual de 
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macrófagos infectados no meio suplementado com SFB em relação aos meios 

suplementados com albumina e ao meio SS (Figura 15). 

Já quando avaliamos a influência do meio de cultura Schneider’s®, observamos 

um aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados no meio sem 

suplementação quando comparado ao meio suplementado com albumina. Além disso, 

também observamos um aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados 

no meio suplementado com SFB em relação aos meios SS e suplementado com 

albumina (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Avaliação por citometria de fluxo da frequência de macrófagos murinos J774.A1 infectados 
por promastigotas de L. infantum crescidas sob o efeito de diferentes suplementações (sem 
suplementação e suplementados com albumina ou SFB) em meios de cultura específicos Grace's®, LIT 
ou Schneider’s®. No eixo x estão representadas as diferentes suplementações: Sem Suplementação 
(SS), Albumina ou Soro Fetal Bovino (SFB). No eixo y estão representados os valores do percentual 
(%) de macrófagos infectados. As letras "a" e "b" indicam diferenças significativas (p<0,05) entre 
ausência de suplementação, suplementação com albumina e suplementação com soro fetal bovino, 
respectivamente. 

 

 Na figura 16, estão demonstrados os resultados da avaliação de forma 

comparativa dos diferentes meios de cultura sob o efeito individual da ausência de 

suplementação ou suplementação com albumina ou SFB. Na ausência de 

suplementação houve um aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados 

no meio Schneider’s® quando comparado aos meios LIT e Grace's® (Figura 16). Em 

relação aos meios suplementados com albumina observamos um padrão de infecção, 

ou seja, não houve diferença no percentual de macrófagos infectados independente 

do meio. Quando avaliamos a suplementação utilizando soro fetal bovino (SFB), 

observamos um aumento (p<0,05) do percentual de macrófagos infectados no meio 

LIT quando comparado aos meios Grace's® e Schneider’s® (Figura 16). 
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Figura 16: Avaliação por citometria de fluxo da frequência de macrófagos murinos J774.A1 infectados 
por promastigotas de L. infantum crescidas sob o efeito de diferentes suplementações (sem 
suplementação e suplementados com albumina ou SFB) em meios de cultura específicos Grace's®, LIT 
ou Schneider’s®. No eixo x estão representados os diferentes meios de cultura axênicos: Grace's®, LIT 
e Schneider’s®. No eixo y estão representados os valores do percentual (%) de macrófagos infectados. 
As letras "a", "b" e "c" indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os meios Grace's®, LIT e 
Schneider’s®, respectivamente. 

 

5.4 Análise da carga parasitária dos macrófagos J774.A1 infectados com as 
promastigotas cultivadas nos diferentes meios de cultura axênicos com as 
diferentes suplementações 
 

 5.4.1 Avaliação por microscopia convencional 

 

 Além da avaliação referente ao percentual de macrófagos infectados, 

realizamos a contagem de formas amastigotas presentes nestes macrófagos para 

obtermos ao fim o número médio de amastigotas/macrófagos infectados em cada 

meio de cultura com suas diferentes suplementações. 

Assim, foi possível observar, de forma geral, que a suplementação com SFB, 

independente do meio de cultura empegado para o crescimento das formas 

promastigotas, levou à maiores valores médios de carga parasitária (Figura 17). 

 Nesse sentido, foi possível observar que em relação ao meio Grace's® houve 

um aumento (p<0,05) do número médio de amastigotas/macrófago infectado quando 

utilizamos como suplementação soro fetal bovino (SFB) comparado ao meio sem 

suplementação (Figura 17). Já em relação ao meio LIT observamos um aumento 

(p<0,05) da carga parasitária nos macrófagos infectados no meio suplementado com 

SFB quando comparado ao meio suplementado com albumina e em relação ao meio 
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SS. Além disso, observamos um aumento (p<0,05) do número médio de 

amastigotas/macrófago infectado no meio LIT na ausência de suplementação em 

relação ao meio suplementado com albumina (Figura 17). Já quando avaliamos o 

meio Schneider’s®, observamos um aumento (p<0,05) do número médio de 

amastigotas/macrófago infectado no meio sem suplementação e suplementado com 

SFB quando comparado ao meio suplementado com albumina (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: Contagem de amastigotas em macrófagos murinos J774.A1 infectados nos diferentes meios 
de cultura, Grace's®, LIT ou Schneider’s®. Os resultados estão expressos pelo número médio±desvio 
padrão do número de formas amastigotas/macrófagos infectados. No eixo x estão representadas as 
diferentes suplementações: Sem Suplementação (SS), Albumina e Soro Fetal Bovino (SFB). No eixo y 
estão representados os valores de amastigotas/macrófagos infectados. As letras "a" e "b" indicam 
diferenças significativas (p<0,05) entre ausência de suplementação e suplementação com albumina, 
respectivamente. 

 

 Na figura 18 estão representados os resultados da avaliação comparativa dos 

diferentes meios de cultura sob o efeito específico da ausência de suplementação 

(SS) ou sob suplementação específica (albumina ou SFB). Sob essa ótica 

observamos que na ausência de suplementação houve um aumento (p<0,05) da carga 

parasitária nos macrófagos infectados no meio LIT em relação ao meio Schneider’s® 

(Figura 18). Em relação aos meios suplementados com albumina, observamos um 

aumento (p<0,05) do número médio de amastigotas/macrófagos infectados no meio 

LIT e Schneider’s® quando comparado ao meio Grace's®. Além disso, observamos 

aumento (p<0,05) do número médio de amastigotas/macrófagos infectados no meio 

LIT quando comparado ao meio Schneider’s® nesta condição de suplementação 

(Figura 18). Já quando avaliamos a suplementação utilizando soro fetal bovino (SFB), 
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observamos um aumento (p<0,05) da carga parasitária nos macrófagos infectados no 

meio LIT quando comparado aos meios Grace's® e Schneider’s® (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Contagem do número de amastigotas por macrófagos murinos J774.A1 infectados. Os 
resultados estão expressos pelo número médio±desvio padrão de formas amastigotas/macrófagos 
infectados. No eixo x estão representados os diferentes meios de cultura axênicos: Grace's®, LIT e 
Schneider’s®. No eixo y estão representados os valores do percentual (%) de macrófagos infectados. 
As letras "a", e "c" indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os meios Grace's® e Schneider’s® 
respectivamente. 

 

 5.4.2 Avaliação por citometria de fluxo 

 

 Com o intuito de comparar os resultados obtidos no experimento avaliando a 

carga parasitária (número médio de amastigotas/macrófagos infectados) utilizando a 

infecção em chamber slides e analisando por microscopia convencional, realizamos 

como estratégia, a análise por citometria de fluxo da intensidade média de 

fluorescência (IMF) dos macrófagos infectados com os parasitos oriundos de cada 

meio de cultura axênico, marcados com CFSE. 

 Na figura 19, estão representados os resultados referentes a avaliação da 

carga parasitária em macrófagos J774.A1 após 48 horas da infecção in vitro com 

formas promastigotas de L. infantum marcadas com CFSE e submetidos, 

previamente, ao crescimento específico em diferentes meios de cultura, sob a ótica 

do efeito das diferentes suplementações em cada um desses meios individualmente. 

É importante ressaltar que o valor da IMF está diretamente associado a carga 

parasitária nos macrófagos. Dessa forma foi possível observar em relação ao meio 

Grace’s® que na ausência de suplementação houve um aumento (p<0,05) da IMF 

quando comparado ao meio suplementado com albumina. Além disso, quando a 
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suplementação foi realizada com SFB, observamos um aumento significativo (p<0,05) 

tanto em relação ao meio sem suplementação (SS) quanto em relação ao meio 

suplementado com albumina (Figura 19). 

 Em relação ao meio LIT observamos um aumento (p<0,05) na intensidade 

média de fluorescência no meio suplementado com SFB quando comparado aos 

meios sem suplementação e suplementado com albumina, indicando um aumento da 

carga parasitária. 

 Já quando avaliamos o meio Schneider’s®, observamos que o perfil da carga 

parasitária medida através da IMF foi maior (p<0,05) no meio suplementado com SFB 

quando comparado ao meio suplementado com albumina (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Avaliação da carga parasitária em macrófagos murinos J774.A1 nos meios de cultura 
Grace's®, LIT e Schneider’s® sem suplementação e suplementados com albumina ou SFB. Os 
resultados estão expressos pela intensidade média de fluorescência (IMF) emitida por macrófagos 
infectados com parasitos marcados por CFSE. No eixo x estão representadas as diferentes 
suplementações: Sem Suplementação (SS), Albumina e Soro Fetal Bovino (SFB). No eixo y estão 
representados os valores da intensidade média de fluorescência (IMF). As letras "a" e "b" indicam 
diferenças significativas (p<0,05) entre ausência de suplementação e suplementação com albumina, 
respectivamente. 

 

Quando avaliamos comparativamente os diferentes meios de cultura e como a 

influência individual da ausência ou presença de suplementação com albumina ou 

SFB repercutiu no parasitismo dos macrófagos, observamos que na ausência de 

suplementação não houve aumento significativo (p<0,05) de IMF em nenhum dos 

meios utilizados (Figura 20). Já quando avaliamos a suplementação com albumina, 

os meios LIT e Schneider’s® apresentaram maiores valores (p<0,05) de IMF quando 

comparado ao meio Grace’s® (Figura 20). Observamos também que quando 
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utilizamos a suplementação com SFB, os valores de IMF apresentaram-se bastante 

elevados (p<0,05) no meio Grace’s® quando comparados aos meios LIT e 

Schneider’s®, sugerindo um alto parasitismo em macrófagos J774.A1 infectados com 

parasitos cultivados no meio Grace’s® suplementado com SFB (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Avaliação da carga parasitária em macrófagos murinos J774.A1 infectados por L. infantum 
oriundos das diferentes suplementações (sem suplementação, albumina ou SFB). Os resultados estão 
expressos pela intensidade média de fluorescência (IMF) emitida por macrófagos infectados com 
parasitos marcados por CFSE. No eixo x estão representadas os diferentes meios: Grace’s®, LIT e 
Schneider’s®. No eixo y estão representados os valores da intensidade média de fluorescência (IMF). 
As letras "a", e "c" indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os meios Grace’s®, LIT e 
Schneider’s®, respectivamente. 
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 Desde 1970, critérios intrínsecos de parasitos do gênero Leishmania, tais 

como crescimento, tropismo, morfologia e o desenvolvimento em diferentes 

hospedeiros têm sido empregados para caracterização e objeto de estudo das 

variadas espécies do parasito (Cupolillo et al., 2000). Independente da espécie, é 

estabelecido que no ciclo de vida de Leishmania, a forma promastigota se replica 

extracelularmente no intestino do inseto vetor, enquanto que as formas amastigotas 

se replicam intracelularmente nas células hospedeiras (Hommel, 1999; Sunter & Gull, 

2017). Embora seja possível estudar a biologia do parasito no hospedeiro invertebrado 

quanto no vertebrado, em condições adequadas de cultivo in vitro, as formas 

promastigotas e amastigotas também podem ser cultivadas em laboratório, existindo 

vantagens significativas, em particular a possibilidade de gerar grandes quantidades 

de material antigênico sob condições controladas (Ahuja et al., 2015).  

 Assim, o cultivo de parasitos é essencial para fins diagnósticos e pesquisa, 

para um melhor entendimento da relação parasito-hospedeiro e das características 

biológicas do parasito bem como sua sensibilidade a fármacos antiparasitários 

(Merlem et al., 1999; Santos et al., 2018). Nesse sentido, diversas formulações para 

os meios de cultura têm sido empregadas para o cultivo desses parasitos, porém as 

necessidades nutricionais diferem qualitativa e quantitativamente para cada espécie 

de Leishmania, requerendo muitas vezes meios abundantemente enriquecidos para 

um cultivo continuado dessas formas (Merlem et al., 1999).  

 Dessa maneira, diversas suplementações alternativas vem sendo utilizadas 

ao longo do tempo, afim de otimizar e facilitar o cultivo, em nosso caso, de formas 

promastigotas de L. infantum. Estas suplementações incluem alguns componentes 

como a urina (Howard et al., 1991; Armstrong e Patterson, 1994; Singh, Mohapatra e 

Sivakumar, 2000), hidrolisado de caseína (Ali et al., 1998) e até extrato de limão 

(Tasew et al., 2009). Acréscimos como estes são menos dispendiosos que o soro fetal 

bovino (SFB), mas mesmo assim, todas essas suplementações acima são limitadas e 

potencialmente variáveis quanto à resposta da cultura (Nayak et al., 2018). 

 Nesse sentido, propusemos em nosso trabalho, testar diferentes meios de 

cultura axênicos com diferentes suplementações, que fossem capazes de auxiliar no 

crescimento de formas promastigotas de L. infantum bem como serem meios 

qualificados para se obter culturas ricas de parasitos infectivos que possam ser 

empregados em ensaios diversos. Além disso, nosso estudo propõe estabelecer 
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comparativamente, suplementações ideais para meios de cultura já bem 

estabelecidos e empregados para o cultivo de parasitos da espécie Leishmania 

infantum bem como, identificar qual seria a melhor composição para geração de 

culturas ricas, com parasitos viáveis e infectivos. 

 Para tal, utilizamos em nosso estudo os meios de cultura Grace’s® e 

Schneider’s® que foram empregados pioneiramente para cultivar espécies de 

Leishmania do Velho e Novo Mundo, espécies visceral e cutânea, bem como espécies 

de Leishmania isoladas de flebótomos, e outros animais (Hendricks, Wood e Hajduk, 

1978). Tais meios são quimicamente definidos, ou seja, possuem componentes 

conhecidos e quantificados em sua formulação como aminoácidos, vitaminas e sais 

inorgânicos. Também avaliamos o meio de cultura LIT, meio de cultivo clássico para 

tripanossomatídeos (principalmente Leishmania spp. e Trypanossoma cruzi), 

conhecido por ser um meio complexo e indefinido, pois não se sabe sua composição 

exata devido a sua constituíção de extratos e infusos em pó além do seu preparo 

sofrer modificações, variando de laboratório para laboratório (Camargo, 1964). 

 Em nosso estudo, propusemos avaliar o efeito da ausência de 

suplementação (SS) bem como, de duas distintas suplementações importantes: o soro 

fetal bovino (SFB) e a albumina sérica bovina. O SFB é o ingrediente mais dispendioso 

e, especialmente nos países em desenvolvimento, é de difícil obtenção (Ali et al., 

1998) e desde 2003 foram levantadas algumas questões éticas sobre sua coleta que 

promoveram um grande encarecimento e restrições ao produto (Van Der Valk et al., 

2004). Durante muitos anos, o SFB foi considerado um suplemento padrão e essencial 

à cultura de células, por fornecer um amplo espectro de macromoléculas, proteínas 

transportadoras, hormônios, aminoácidos, lipídeos, minerais, vitaminas e fatores de 

crescimentos que são responsáveis pela proliferação e manutenção celular. Diante 

disso, o SFB é classificado como um suplemento universal por permitir o crescimento 

de muitos tipos celulares (Gstraunthaler, 2003; Brunner et al., 2010). Porém, é um 

reagente complexo e altamente variável entre fornecedores (Armstrong & Patterson, 

1994).  

 Os meios de cultura podem ser suplementados com uma variedade de fontes 

proteicas (Van Der Valk et al., 2010). Sendo assim, visando a substituição do SFB, a 

albumina sérica bovina foi introduzida como suplementação dos meios de cultura para 

crescimento de Leishmania (Steiger & Steiger, 1976, 1977; Berens et al., 1978). A 
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ação nutricional da albumina durante o cultivo ainda não está bem estabelecida, uma 

vez que sua composição também é bastante variável (Bavister, 1981). Alguns 

componentes como ácidos graxos, fatores do crescimento, aminoácidos e vitaminas 

presentes na albumina podem ter suas quantidades reduzidas durante o processo de 

extração, purificação e liofilização para formar o produto final, o que poderia provocar 

as diferenças observadas quando utilizada em diversos estudos (Camargo et al. 

1964). 

 Dessa forma, o uso de distintos meios de cultura com diferentes 

suplementações pode influenciar diretamente no crescimento de formas 

promastigotas de Leishmania spp. A avaliação do crescimento nestes meios é 

realizada através de uma curva característica, onde após um inóculo inicial, pode-se 

realizar uma contagem diária da população de parasitos existentes. Existem algumas 

fases típicas observadas nas curvas de crescimento de parasitos onde identificamos 

a fase lag que é a fase de adaptação do parasito ao meio, no qual observamos pouca 

divisão celular (adaptação ao meio). Posterior a esta fase, tem-se a fase log ou 

exponencial, que é a fase na qual ocorrem múltiplas divisões dos parasitos e estes 

possuem uma maior atividade metabólica. Depois, sucede a fase estacionária, que é 

a fase onde a população se torna estável, aqui identicamos uma exaustão do meio de 

cultivo e os parasitos começam a entrar em processo de morte celular. A última fase, 

é a fase de declínio ou de morte, pois aqui o meio encontra-se com exaustão total de 

nutrientes e os parasitos começam a morrer. Estas etapas são comumente 

observadas no cultivo de parasitos do genero Leishmania sendo a nutrição oferecida 

pelo meio de cultura, responsável por produzir curvas com padrões definidos. 

 Os nossos resultados de curvas de crescimento dos parasitos L. infantum 

(cepa OP46) em diferentes meios e suplementações, demonstraram que os meios LIT 

e Schneider’s® acrescidos de SFB tiveram sua fase log no 4º e 3º dias após o inóculo, 

respectivamente, apresentando culturas ricas em quantidade de parasitos quando 

comparado ao meio Grace’s® suplementado com SFB. O mesmo foi observado no 

estudo de Ali et al (1998), que demonstraram que  promastigotas de L. major, 

atingiram a fase log dentro de 72 - 84 horas (3º- 4º dia) após a inoculação em meio 

M199 suplementado com SFB e urina. Por outro lado, Dey et al (2002) compararam o 

crescimento de duas cepas de L. donovani (AG83 e SL94) em meios Schneider’s® e 

M199 suplementados com 10% de SFB sendo observado que em ambos os meios, o 
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crescimento foi semelhante, apresentando o 6º dia, com o maior número de parasitos 

(5,5 x 107 parasitos/mL). 

 Celeste & Guimarães (1988) realizaram uma avaliação do perfil de 

crescimento de L. braziliensis em meio Schneider’s® suplementado com 20% de SFB, 

sendo esses parasitos cultivados primeiramente em meio bifásico de NNN com 

Schneider’s®, demonstrando o pico de parasitos no 5º dia. Diferentemente, nossos 

resultados demonstraram que com a espécie L. infantum e o inóculo inicial de 1,0 x 

107 parasitos/mL, o pico de crescimento foi observado no 3º dia e, com utilização de 

apenas 10% de SFB de suplementação. No entanto, observações feitas pelo nosso 

grupo de pesquisas demonstram que a espécie L. braziliensis apresenta um 

crescimento mais lento do que a espécie L. infantum, o que provavelmente também 

foi observado no trabalho acima citado. Além da suplementação com diferentes 

concentrações de SFB ser diferente em ambos os estudos, a espécie de Leishmania 

e o inóculo, parece influenciar diretamente no perfil de crescimento do parasito nos 

diferentes meios de cultura. 

 Mais recentemente, Grekov et al (2011) avaliaram o meio Schneider’s® 

enriquecido com 10% e 20% de SFB mais 2% de urina humana, e compararam com 

o meio SNB-9, uma composição de ágar sangue, neopeptona e solução de cloreto de 

sódio, para avaliar o perfil de crescimento de L. major e L. tropica. Eles observaram 

que o crescimento dessas duas espécies nos meios Schneider’s® e SNB-9 10% não 

foram significativamente diferentes, mas comparando com Schneider’s® 20% essa 

diferença foi significativa a partir do 4º dia de contagem. Dessa forma, observamos 

que a suplementação é fundamental para um crescimento exuberante de Leishmania 

spp.  

 Já em um estudo conduzido por Mahamoud et al (2013), foi realizada a 

comparação da replicação de promastigotas de L. donovani no meio LIT com 

diferentes suplementações: plasma humano, soro humano e soro fetal bovino (SFB). 

Os resultados demonstraram um perfil de crescimento dos parasitos semelhantes com 

uma fase exponencial até o décimo dia da curva de crescimento. Os resultados 

encontrados no estudo de Mahamoud et al (2013) foram semelhantes ao nosso, 

obsevando um bom cresimento de formas promastigotas no meio LIT acrescido de 

10% de SFB, demonstrando que esse meio favorece a multiplicação e expansão dos 

parasitos também da espécie de L. infantum. 
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De forma interessante, em nosso estudo foi observado que o cultivo de 

parasitos L. infantum no meio Grace’s® apresentou um baixo rendimento em relação 

a multiplicação dos mesmos no período de fase log, entre 144 - 168 horas (6º dia).  

Resultado semelhante foi obtido em culturas utilizando o meio AJM-1, utilizado no 

trabalho de Ali et al (1998). Esse meio de cultura axênico, AJM-1, apresenta 

características composicionais semelhantes ao meio Grace’s® apresentando baixo 

custo comercial. Entretanto, para cultivo de parasitos de dificil crescimento, como é o 

caso da espécie L. infantum, estes meios parecem não ser os mais recomendados 

quando a intenção é produção de grande quantidade de massa parasitária. Além 

disso, nos chamou atenção que as diferentes suplementações utilizadas em nosso 

trabalho, apresentaram um perfil de crescimento de promastigotas de L. infantum 

inferior quando comparado ao meio sem suplementação. Entretanto, quando 

comparamos o meio Grace´s® com os meios LIT e Schneider’s® sem suplementação, 

estes apresentaram um maior perfil de proliferação e crescimento dos parasitos. 

Dessa forma, ambos os meios LIT e Schneider’s®, demonstraram que mesmo na 

ausência de suplementação, estes são mínimos para o crescimento basal dos 

parasitos. 

 De acordo com resultados da literatura e os obtidos com nosso estudo, 

observamos que cada espécie de Leishmania tem suas particularidades de 

crescimento, comportando de distintas maneiras nos variados meios de cultura 

disponíveis. A espécie L. infantum, alvo do nosso estudo, apresentou um crescimento 

satifastório nos meios LIT e Schneider’s® mesmo na ausência de suplementação. 

Quando adicionado SFB, estes meios promoveram um crescimento logarítimo ainda 

maior, mas semelhantes entre si e próximos dos meios na ausência de 

suplementação. Por outro lado, a utilização da albumina como forma adicional de 

suplementação aos meios, foi capaz de auxiliar na manutenção das promastigotas 

entretanto, apresentou menor capacidade de estimular a multiplicação do parasito. 

 De forma interessante, tentado averiguar as diferenças na suplementação 

dos meios de cultivo em relação à composição, Nayak et al (2018) definiu a 

importância de alguns aminoácidos para a viabilidade e crescimento de L. mexicana, 

em um meio de cultura produzido pelos autores. Neste estudo eles observaram que 

fenilalanina, triptofano, arginina, leucina, lisina e valina são essenciais para viabilidade 

do parasito em cultura. Em dois meios de cultura de composição bem definida 



Costa, A. F. P.                                                                                                Discussão 
 

79 
 

utilizados em nosso estudo, Grace’s® e Schneider’s®, observamos em sua 

composição a presença de todos estes aminoácidos entretanto, estes se encontram 

em diferentes concentrações o que talvez possa ser um interferente no crescimento 

das promastigotas de L. infantum.  

 Comparando a composição dos meios de cultura utilizados em nosso estudo 

(Tabelas 1, 2 e 3) verificamos que o meio Grace’s®  não acrescenta uma fonte 

importante de nucleosídeo, a adenosina, o que proporcionou menor crescimento dos 

parasitos. Já os outros meios, LIT e Schneider’s® essa fonte provém do extrato de 

levedura presente no Schneider’s® e, da infusão de fígado de boi (LIB) presente no 

LIT, utilizados para a preparação dos meios. Assim, verificando nossos resultados da 

curva de crescimento, podemos constatar que as formas promastigotas apresentaram 

crescimento mais exuberante nos meios LIT e Schneider’s® quando comparados ao 

meio Grace’s®. Entretanto, quando comparamos os meios quimicamente definidos em 

relação ao meio LIT, observamos que este último apresenta um melhor perfil de 

crescimento dos parasitos em qualquer uma das suplementações. Este fato pode 

estar associado à composição deste meio pois, apresenta componentes ricos em 

proteínas e aminoácidos, como LIB e hemina bovina. 

 Assim, é importante ressaltar, que o inóculo inicial para avaliação do 

crescimento de parasitos, também é um influenciador direto no perfil de resposta ao 

meio de cultura. Em nosso estudo, utilizamos um inóculo de 1x107 promastigotas/mL, 

que é considerado um inóculo padrão para avaliação da resposta de formas 

promastigotas em diferentes meios. Alguns autores sugerem que a concentração do 

inóculo influencia diretamente no crescimento de Leishmania spp. e, que não há 

crescimento de L. (L.) infantum/chagasi ou L.(V.) braziliensis com inóculos em 

quantidades inferiores a 1x104 parasitos/mL (Maia et al., 2009). 

 Além de avaliar o comportamento em relação ao crescimento das formas 

promastigotas nos diferentes meios de cultura e suas suplementações, avaliamos se 

as diferentes composições promoveriam alguma alteração comportamental do 

parasito, seja na motilidade, seja na morfologia das promastigotas de L. infantum. 

Como já é descrito na literatura, as formas metacíclicas, responsáveis pela infecção 

no hospedeiro vertebado, são formas pequenas, delgadas e altamente ativas, sendo 

facilmente identificáveis pelo longo flagelo e motilidade típica (Warburg e Schlein 

1986; Saraiva et al., 1995). Isso se reflete ao obsevar as culturas de promastigotas 
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onde classificamos de “boas” as que apresentam grande número de parasitos com 

alta motilidade. Geralmente, as promastigotas no 2º dia de cultura são em sua maioria 

delgadas e fusiformes com o tamanho do flagelo equivalente ao comprimento do 

corpo. A partir do 4º- 5º dias, os parasitos começam a perder a sua forma fusiforme, 

tornando-se menores com o flagelo maior que o corpo (típicas formas caracterizadas 

como metacíclicas). A partir do 6º dia, eles assumem uma forma completamente 

arredondada, com flagelo reduzido e com baixa motilidade, caracterizando fase de 

morte.  

 Em nosso trabalho, observamos no meio Grace’s® formas promastigotas 

mais afinaladas com flagelo do tamanho do corpo evoluindo para formas menores 

com o flagelo bem mais comprido do que o corpo, sendo a partir daí (7º dia) observado 

formas arrendondadas com baixa motilidade e flagelo reduzido. Já no meio LIT, 

também foram observadas formas promastigotas com flagelo alongado até o 5º dia da 

curva, sendo que a partir daí, eram observados parasitos com bastante motilidade, 

corpo reduzido e flagelo medindo cerca de duas vezes o tamanho do corpo do 

parasito, com formato arredondado a partir do 7º dia. Já para o meio Schneider’s®, 

observamos muita semelhança com os parasitos cultivados no meio LIT, entretanto 

foram observadas formas com tamanhos mais reduzidos em todo o acompanhamento 

da curva experimental. De forma interessante em relação à suplementação com 

albumina, em todos os meios, no último dia da curva, era possível observar que as 

formas ainda possuiam corpo alongado e presença de flagelo livre.  

 Buscando a literatura sobre este modelo de avaliação proposta em nosso 

estudo, foi possível constatar que poucos são os trabalhos existentes que descrevem 

a influência de determinados meios de cultura sobre a morfologia de promastigotas 

de L. infantum. Da Silva et al (2015) avaliaram alterações morfológicas nas culturas 

de promastigotas de L. amazonensis e L. braziliensis e, observaram que, entre o 

segundo e sexto dia da curva de crescimento (entre fases logarítima e estacionária), 

eram observadas formas promastigotas que se apresentavam de tamanho reduzido e 

com flagelo bem maior que o corpo celular, característica de promastigotas 

metacíclicas. Neste estudo ainda foi observado que, os isolados de L. amazonensis 

exibiram um corpo celular e flagelo maior comparado aos isolados de  L. braziliensis, 

demonstrando que, mesmo utilizando as mesmas fontes nutricionais (mesmo meio de 

cultura) e as mesmas condições de cultivo, as diferentes espécies de Leishmania 
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apresentam caracteristicas morfológicas distintas. McCarthy-Burke, Bates e Dwyer 

(1991) cultivaram formas promastigotas de L. donovani em diferentes meios 

suplementados ou não com SFB. Estas formas mantiveram características 

morfológicas semelhantes, independente do meio no qual foram mantidas. De forma 

semelhante, Miranda et al (2004) demonstraram que o cultivo de promastigotas de L. 

amazonesis em meios distintos, SDM-79 (específico para cultivo de T. brucei ) e meio 

Warren (específico para cultivo de T. cruzi), permaneceram com sua morfologia 

caracteristica. 

 Em relação à viabilidade, podemos constatar que, existem poucos estudos 

descritos na literatura. Nossos dados demonstram que, nos meios sem 

suplementação, a viabilidade dos parasitos cai drasticamente após o quinto dia da 

curva de crescimento, sugerindo que, como o meio não tem um suplemento adicional, 

os parasitos sobrevivem por menos tempo. Em relação aos meios suplementados com 

albumina, os parasitos permanecem vivos por um tempo maior quando comparados 

com os meios sem suplementação e suplementados com SFB. Alguns autores 

sugerem que este fato pode estar associado a uma atividade antioxidante dessa 

proteína ou mesmo o fato de propiciar quantidade maiores de aminoácidos que outras 

suplementações (Alfano, 2017). Já em relação à suplementação com SFB, 

observamos que esta pode interferir diretamente na viabilidade das promastigotas 

mesmo o meio sendo mais pobre nutricionalmente quando comparado com outros. 

Assim, observamos que o meio Grace’s, que apresentou menor perfil de crescimento 

dos parasitos, quando foi suplementado com SFB, demonstrou maior capacidade em 

manter viáveis os parasitos durante todo o acompanhamento da curva de 

crescimento. Já no meio LIT, observamos que a viabilidade das formas promastigotas 

acompanharam o perfil explosivo de crescimento propiciado por este meio, onde a 

viabilidade foi intensa e máxima até a fase estacionária de crescimento. 

 Afim de associar os dados obtidos com a análise do crescimento, motilidade, 

morfologia e viabilidade de promastigotas de L. infantum nos diferentes meios de 

cultura e suas suplementações, avaliamos tanto por microscopia ótica quanto por 

citometria de fluxo o perfil de infectividade in vitro destes parasitos em macrófagos da 

linhagem J774.A1. As duas metodologias foram empregadas afim de comparar uma 

técnica convencional com uma mais robusta/sensível. A primeira ainda é a mais 

utilizada e, embora apresente um custo mais baixo, possui algumas limitações devido 



Costa, A. F. P.                                                                                                Discussão 
 

82 
 

principalmente à subjetividade da leitura. Já a citometria de fluxo é uma técnica mais 

sensível visto que a leitura é feita pelo próprio equipamento o que diminui possíveis 

erros interferentes oriundos do executor/leitor.  

 O uso de testes in vitro, comparados aos testes in vivo, apresentam algumas 

vantagens como rapidez na obtenção de resultados, condições experimentais 

controladas e principalmente apresentam um baixo custo (Croft, Sundar e Fairlamb, 

2006). Nesse sentido, nosso trabalho buscou realizar infecções in vitro de macrófagos 

murinos da linhagem J774.A1 com promastigotas de L. infantum cultivadas nos 

diferentes meios de cultura (Grace’s®, LIT e Schneider’s®) com as diferentes 

suplementações (SS, albumina e SFB). Esta estratégia foi empregada afim de 

associar os dados obtidos anteriormente e sugerir qual o melhor meio de cultura e sua 

respectiva suplementação tornaria as formas promastigotas mais infectivas em 

ensaios in vitro com macrófagos. Entretanto, é importante discutir que vários são os 

fatores que podem influenciar na discrepância das taxas de infecção em experimentos 

in vitro, dentre os principais podemos citar: meios de cultura empregado, espécie e 

cepa de Leishmania utilizadas, proporção de parasitos por macrófagos, linhagens 

celulares (primárias ou secundárias), tempo de cultivo e de avaliação dos 

experimentos in vitro, sensibilidade das metodologias de análise (microscopia ótica, 

citometria de fluxo, ensaios colorimétricos) etc. Por isso, padronizamos condições 

baseadas em outros trabalhos da literatura afim de diminuir o viés causado por estes 

fatores acima citados. Neste sentido, as condições de cultivo relacionadas aos meios 

de cultura e suas diferentes suplementações foram as responsáveis pelas diferenças 

observadas nesta etapa do nosso estudo. 

 Nossos resultados demonstraram que parasitos oriundos do cultivo no meio 

LIT com SFB foram compatíveis e comparáveis nas duas técnicas realizadas, 

demonstrando maior taxa de infectividade tanto pela microscopia ótica quanto pela 

citometria de fluxo. Em relação ao meio LIT suplementado com albumina, observamos 

uma maior viabilidade de parasitos na fase estacionária de crescimento, 

provavelmente aumentando o poder de infectividade das formas promastigotas. Já 

para o meio LIT suplementado com SFB, este apresentou a maior taxa de infecção 

observada, dado obtido por meio da citometria de fluxo. Tal explicação se deve 

possivelmente pela utilização desta técnica que se mostra muito mais sensível e 

robusta em comparação à microscopia ótica. 
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 Mendez, Nell e Alunda (1996) realizaram a infecção com promastigotas de L. 

infantum e L. donovani, cultivadas em meio Grace’s® suplementado com 10% de SFB, 

em macrófagos intraperitoneais murinos. Nesse trabalho, os autores também 

empregaram a mesma proporção de macrófagos:parasitos (1:5) utilizada por nós, 

entretanto, a infecção foi acompanhada por um período de apenas 16 horas em estufa 

de CO2. Mendez, Nell e Alunda (1996) observaram uma taxa de infeção de 27% para 

L. infantum e 69% para L. donovani. Diferentemente, em nosso estudo, observamos 

uma taxa de infecção de até 75% dos macrófagos J774.A1 utilizando promastigotas 

de L. infantum, cepa OP46, cultivadas em meio Grace’s® suplementado com 10% de 

SFB após 48 horas de incubação. Ao compararmos os resultados entre o estudo 

conduzido por Mendez, Nell e Alunda (1996) e os nossos, podemos elucidar os 

seguintes fatores como possíveis determinantes da discrepância dos achados:  tipo 

de linhagem celular empregada e tempo de infecção.  

 Em um trabalho recente, Nayak et al (2018) avaliaram a infectividade in vitro 

de promastigotas de L. mexicana cultivadas em dois meios diferentes, HOMEM (meio 

essencial mínimo para flagelados suplementado com 10% de SFB) e NM (meio 

proposto pelo autor), em macrófagos do tipo THP-1. Entre os resultados encontrados, 

os autores demonstraram que a taxa de infecção foi semelhante em ambos os meios 

após 48 horas, evidenciando uma taxa de infectividade elevada girando em torno de 

70%. Em nosso estudo, observamos menores taxas de infecção utilizando parasitos 

cultivados em diferentes meios de cultura sendo estas taxas variando de 35% na 

ausência de suplementação, chegando a quase 80% quando suplementado com SFB. 

É importante ressaltar que a proporção do inóculo pode ter influenciado nas diferenças 

observadas nos resultados visto que, no estudo de Nayak et al (2018) a proporção 

parasito:macrófago foi duas vezes maior do que a utilizada no nosso estudo. 

 Recentemente, Silva et al (2018) avaliaram a infectividade de duas cepas de 

L. infantum (BH46 e OP46) cultivadas em meio Grace’s® acrescido de 10% de SFB 

em macrófagos da linhagem J774-A1, na proporção de 1:10 macrófago:promastigota. 

O número de células infectadas e de amastigotas intracelulares por célula foi 

determinado (em um total de 200 macrófagos avaliados) sendo a porcentagem de 

macrófagos infectados com a cepa BH46 e OP46 de 15,8 e 18,4%, respectivamente. 

Utilizando a mesma cepa, OP46, nossos resultados demonstraram, utilizando o 

mesmo meio de cultura e a mesma suplementação em um total de 500 macrófagos, 
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uma infectividade em lâmina de aproximadamente 30%, e, estes números chegaram 

a 80% quando realizada a leitura por citometria de fluxo. Em relação à carga 

parasitária (número de amastigotas/macrófago infectado), Silva et al (2018) observou 

que a infecção por OP46 resultou em uma média de 1,6 parasitos/célula infectadas, 

discrepante do nosso estudo que utilizando o mesmo meio de cultura com a mesma 

suplementação demonstrou uma média aproximada de 2,5 amastigotas/macrófagos. 

Nossos resultados demonstraram ainda que parasitos cultivados em meios de cultura 

acrescidos de SFB apresentaram uma maior quantidade de formas amastigotas por 

macrófago. De forma interessante, o meio Grace’s® acrescido de SFB, além de 

promover uma grande infectividade, demonstrou uma maior carga parasitária, seja 

avaliada por microscopia convencional, seja avaliada por citometria de fluxo (IMF) 

quando comparado aos outros meios e outras suplementações. 

 Em suma, nossos resultados demonstraram que, as associações entre o 

meio de cultura e a suplementação são fundamentais para definir uma composição a 

ser utilizada em laboratório afim de se manter uma qualidade na 

produção/crescimento e a infectividade de parasitos L. infantum. Neste sentido, 

observamos que em geral, o meio Grace’s®, independente da suplementação, não 

apresentou resultados satisfatórios nos quesitos crescimento e manutenção de 

promastigotas em cultura. Entretanto, de forma bastante interessante e inesperada, 

os dados de infectividade, principalmente utilizando a ferramenta de avaliação por 

citometria de fluxo, mostraram que a suplementação com SFB tornaram as 

promastigotas cultivadas neste meio bastante infectivas. 

 Além disso, o meio LIT e o meio Schneider’s®, apresentaram um perfil de 

crescimento parasitário muito semelhante. Entretanto, quando avaliamos o perfil de 

infecção celular de parasitos oriundos destes meios, observamos que o meio LIT se 

destaca, independentemente da suplementação utilizada. Porém, percebemos que a 

utilização tanto de albumina sérica bovina quanto de SFB como componentes 

suplementares aos meios de cultura, são muito importantes para aumentar o potencial 

infectivo de parasitos oriundos de culturas axênicas, pelo menos da espécie L. 

infantum. 

 Em virtude dos fatos mencionados e dos resultados obtidos, podemos sugerir 

que o meio de cultura mais indicado para o crescimento e expansão de promastigotas 

de L. infantum seria o meio LIT suplementado com SFB. No entanto, este meio sem 
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suplementação também apresentou resultados bastante satisfatórios para o 

crescimento destes parasitos. Este mesmo meio também ao ser suplementado com 

albumina, oferece uma grande viabilidade para os parasitos como observamos nas 

curvas de crescimento. Mesmo com uma composição indefinida, variação de 

laboratório para laboratório e na tentativa de diminuir custos com uma razoável 

redução dos possíveis interferentes desse suplemento (SFB), este meio de cultura 

ainda é o melhor meio a ser utilizado. Por fim, a utilização do meio LIT, suplementado 

com albumina é uma forte estratégia, visto que esta não é um componente tão 

oneroso, além de ser de mais fácil aquisição. Entretanto, mesmo que nossos 

resultados demonstraram uma elevada taxa de infecção com o meio LIT 

suplementado com SFB (citometria de fluxo), o meio Grace’s® suplementado com 

SFB, também demonstrou valores bastante satisfatórios, tanto por citometria de fluxo, 

quanto pela metodologia convencional de análise por microscopia. Dessa maneira, 

acreditamos que para cultivo de parasitos da espécie L. infantum, um meio mais rico 

em nutrientes seja o mais indicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costa, A. F. P.                                                                                               Conclusão 
 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusão 
 



Costa, A. F. P.                                                                                               Conclusão 
 

87 
 

Diante dos dados obtidos em nosso trabalho e levando em consideração a 

capacidade do meio em promover um crescimento exuberante dos parasitos 

(observado nas curvas de crescimento), a manutenção de uma viabilidade elevada 

sem causar modificações morfológicas incompatíveis com a infectividade das 

promastigotas de L. infantum, concluímos, que o meio de cultura LIT suplementado 

com SFB, é o meio de cultura mais indicado para cultivo destes parasitos.  
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A partir da realização desse trabalho, foi possível obter resultados promissores 

no âmbito do cultivo de promastigotas aplicando diferentes meios de cultura axênicos 

com variadas suplementações na espécie L. infantum. Aqui, além de avaliarmos 

diversos parâmetros biológicos em relação ao parasito (crescimento, morfologia, 

motilidade, viabilidade) verificamos a influência direta na infectividade do parasito, 

através da infecção de macrófagos in vitro. 

Dessa forma, podemos sugerir algumas perspectivas a partir deste estudo: 

- aprofundar os estudos em relação ao perfil de produção de formas 

promastigotas metacíclicas, padronizando metodologias para isolamento e purificação 

destas formas; 

-  validar os resultados in vitro obtidos neste estudo com experimentos in vivo 

em modelo hamster M. auratus; 

- utilizar ferramentas proteômicas para análise composicional (expressão 

proteica) de parasitos oriundos dos diferentes meios de cultivo e das diferentes 

suplementações, principalmente dos que apresentaram melhor perfil de infecção. 
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