
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas – NUPEB 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da dose-resposta e da associação de adjuvantes na 

potência de vacinas quiméricas contra leishmaniose visceral: 

estudo de fase I em camundongos BALB/c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thais Lopes Valentim Di Paschoale Ostolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto, MG 

2020



 

 
 

Thais Lopes Valentim Di Paschoale Ostolin 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da dose-resposta e da associação de adjuvantes na 

potência de vacinas quiméricas contra leishmaniose visceral: 

estudo de fase I em camundongos BALB/c 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação e Ciências Biológicas do Núcleo de 

Pesquisas em Ciências Biológicas como parte das 

exigências para obtenção do grau de Mestre na 

área de Imunobiologia de Protozoários pela 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Barbosa Reis 

Coorientador: Dr. Rory Cristiane Fortes de Brito 

 

 

 

 

 

Ouro Preto, MG 

2020 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Ostolin, T. L. V. P.                                                                                          Colaboradores 

 
 

 

Laboratório de Imunopatologia – NUPEB/UFOP 

 

Prof. Dr. Bruno Mendes Roatt 

Prof. Dr. Rodrigo Dian de Oliveira Aguiar Soares 

Dr. Fernando Augusto Siqueira Mathias 

Drª Jamille Mirelle de Oliveira Cardoso 

Miriã Rodrigues Gusmão



Ostolin, T. L. V. P.                                                                                            Agradecimentos 

 
 

Aos meus pais, Gil e Regina, e às minhas irmãs, Thatiane e Thalita, por todo apoio, amor e 

carinho incondicionais. Apesar da distância, vocês estão sempre comigo em pensamento. 

Amo vocês!  

Aos meus tios, Luiz Carlos e Lúcia, por me receberem com carinho a cada reencontro, pelo 

entusiasmo e incentivo para seguir a pesquisa e a carreira acadêmica. 

Ao Fernando, meu amor, por todo carinho, amor e paciência, bem como por todos os 

momentos de alegria e felicidade compartilhados comigo. Serei sempre sua padawan! 

Ao meu orientador professor Alexandre Barbosa Reis, pela oportunidade, confiança e 

seriedade, que contribuíram para o meu amadurecimento.  

Ao Rory Brito, meu coorientador, que sempre me tratou com muito respeito, carinho e 

amizade, além da paciência e disponibilidade que demonstrou ao me acompanhar ao longo 

desse processo. 

À todos integrantes do Laboratório de Imunopatologia, pela convivência, amizade e bons 

momentos, bem como por proporcionar um ambiente de respeito, companheirismo e parceria.  

À professora Cláudia Martins Carneiro pelos conselhos e carinho.  

Aos degringolados, pelas conversas, risadas, cafés e por estarem presentes nos melhores 

momentos dos meus dias.  

Às amigas, Miriã pela parceria e alto astral, Ana Flávia pelo incentivo e carinho de todas as 

manhãs e Lívia por ser uma confidente para todas as horas.   

Às alunas de iniciação científica, Talita, Bárbara, Yukari, Adélia, Letícia, Alzira, Carol e em 

especial a Yumi, por me acolherem com respeito, dedicação e disponibilidade em nossos 

aprendizados no cotidiano do laboratório.  

À Universidade Federal de Ouro Preto, por proporcionar meu crescimento pessoal e 

profissional ao oferecer um ensino de qualidade.  

Ao Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas e ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Biológicas pelo estímulo à pesquisa de qualidade e à colaboração científica.  

Ao Centro de Ciência Animal e seus funcionários pelo cuidado e manutenção dos 

camundongos essenciais para a realização da pesquisa científica.  

Às agências CAPES pela concessão da bolsa, CNPq e FAPEMIG pelo apoio financeiro para a 

realização desta pesquisa.  

Muito obrigada! 



Ostolin, T. L. V. P.                                                                                                         Epígrafe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“All we have to decide is what to do with the time that is given us.” 
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No Brasil, a leishmaniose visceral canina (LVC) encontra-se em expansão sendo um sério 

problema de saúde pública. A alta prevalência de cães infectados reforça a necessidade de 

uma vacina para ser empregada em campanhas de vacinação de forma profilática. Nesse 

trabalho foram avaliadas duas quimeras desenhadas a partir do mapeamento de epítopos de 

células T pertencentes a proteínas de Leishmania infantum descritas na literatura como 

candidatas vacinais. O objetivo do estudo foi avaliar a dose-resposta e o efeito da associação 

de adjuvantes na eficácia de vacinas quiméricas contra a leishmaniose visceral em 

camundongos BALB/c. Os animais foram divididos em 14 grupos Salina, Saponina e 

Monofosforil lipídio A (SM) e quimeras A e B, nas doses de 5, 10 e 20 g, associados ou não 

aos adjuvantes. Esses foram imunizados com 3 doses, com intervalo de 15 dias entre as doses, 

e desafiados com 1x107 promastigotas de L. infantum. Foi avaliada a atividade proliferativa de 

linfócitos T totais (CD3+) e suas subpopulações (CD3+CD4+ e CD3+CD8+) e a produção de 

citocinas intracitoplasmáticas (IL-2, IFN-, TNF-, IL-4 e IL-10) após estímulo com antígeno 

solúvel de L. infantum (ASLi) por citometria de fluxo. Além disso, foi determinada a 

produção de óxido nítrico (NO) em sobrenadante de cultura de esplenócitos estimulados com 

ASLi e produção de imunoglobulinas murinas anti-Leishmania (IgG total, IgG1 e IgG2) no 

soro dos camundongos por ELISA. A quantificação da carga parasitária foi feita no baço por 

PCR em tempo real (qPCR). Ambas quimeras nas três doses avaliadas, apresentaram aumento 

da proliferação de linfócitos T e suas subpopulações quando comparadas ao grupo Salina. 

Quando associadas aos adjuvantes, o mesmo comportamento foi observado sendo o aumento 

em comparação aos grupos Salina e SM. Observou-se aumento de células T CD4+ e CD8+ 

produtoras de IFN-, TNF- e IL-2, enquanto houve redução de IL-4 e IL-10, tanto em A 

quanto em B nas três doses. Cabe ressaltar, que em B na dose de 5 g associada a SM houve 

aumento na produção de IFN- e IL-2 e redução de IL-4 e IL-10 pelos linfócitos TCD4+ em 

comparação ao grupo Salina. Os resultados da reatividade anti-Leishmania, mostraram que as 

proteínas quiméricas A e B aumentaram a produção de IgG total e IgG2 nas três doses 

avaliadas. Quando associadas a SM, apenas a proteína quimérica A, mostrou-se reativa. Em 

relação ao subclasse IgG1, houve aumento nas doses de 5 g e 10 g. E para IgG2 houve 

diferença significativa das doses de 5 e 10 g com a dose de 20 g. Quando quantificamos a 

carga parasitária foi observado que as proteínas quiméricas sozinhas não foram capazes de 

reduzir a carga no baço dos animais. Em contrapartida, quando foram associadas ao sistema 

SM, houve redução da carga parasitária no baço em todas as doses avaliadas para ambas 

quimeras. Observou-se aumento na produção de NO em todos grupos que foram imunizados 

com as quimeras associadas ao sistema SM. Os resultados obtidos foram promissores, 

demonstrando que mesmo em doses reduzidas as quimeras foram capazes de desencadear 

uma resposta imunológica satisfatória. Os resultados mostram que as duas quimeras sozinhas 

e ou associadas ao sistema de adjuvantes foram imunogênicas mesmo em doses reduzidas. 

Além disso, esse estudo contribuirá para o desenvolvimento de novas vacinas contra a LV. 

 

Palavras-chave: leishmaniose visceral canina; vacinas; proteínas quiméricas; BALB/c. 
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In Brazil, canine visceral leishmaniasis (CVL) is expanding and is a serious public health 

problem. The high prevalence of infected dogs reinforces the need for a vaccine for use in 

prophylactic vaccination campaigns. In this study, two chimeras designed from the mapping 

of T cell epitopes belonging to Leishmania infantum proteins, described in the literature as 

vaccine candidates were evaluated. The aim of the study was to evaluate the immunogenicity 

and vaccination of two chimeric proteins at different doses against visceral leishmaniasis in 

BALB/c mice. The animals were divided into 14 groups Saline, Saponin and 

Monophosphoryl lipid A (SM) and chimeras A and B, at doses of 5, 10 and 20 g, associated 

or not with adjuvants. These were immunized with 3 doses, 15 days apart, and challenged 

with 1x107 L. infantum promastigotes. The proliferative activity of total T lymphocytes 

(CD3+) and their subpopulations (CD3+CD4+ and CD3+CD8+) and the production of 

intracytoplasmic cytokines (IL-2, IFN-, TNF-, IL-4 and IL-10) after stimulation with 

soluble L. infantum antigen (ASLi) were assessed by flow cytometry. Besides, the production 

of supernatant nitric oxide (NO) from ASLi-stimulated splenocyte culture and production of 

anti-Leishmania murine immunoglobulins (total IgG, IgG1 and IgG2) in serum was 

determined by ELISA. The quantification of parasite load was performed by real time PCR 

(qPCR). Both chimeras at the three doses evaluated increased lymphocyte proliferation and its 

subpopulations when compared to the Saline group. When associated with adjuvants, the 

same behavior was observed as the increase compared to groups Salina and SM. Increased 

CD4+ and CD8+ T cells IFN-, TNF- and IL-2 products were observed over the three doses, 

while there was a reduction in IL-4 and IL-10. It is noteworthy that in B at a dose of 5 g 

associated with SM there was an increase in IFN- and IL-2 production and a reduction of IL-

4 and IL-10 by T CD4+ lymphocytes compared to the Saline group. Anti-Leishmania 

reactivity results, which show chimeric proteins A and B increased total IgG and IgG2 

production at the three available doses. When associated with SM, only chimeric protein A 

was reactive. Regarding the IgG1 subclass, there was an increase in doses of 5 µg and 10 µg. 

And for IgG2 there was a significant difference in the 5 µg and 10 µg doses with a 20 µg 

dose. When we quantified the parasite load it was observed that the chimeric proteins alone 

were not able to reduce the load in the animals. In contrast, when they were associated with 

the SM system, there was a reduction in parasite load in the spleen at all doses available for 

chimeras. An increase in NO production was observed in all groups that were immunized with 

chimeras associated with the SM system. The data obtained were promising, demonstrating 

that even in reduced doses the chimeras were able to trigger a satisfactory immune response. 

Results show that two chimeras alone and or associated with the adjuvant system were 

immunogenic even at reduced doses. Also, this study contributed to the development of new 

vaccines against a VL. 

Keywords: canine visceral leishmaniasis; vaccines; chimeric proteins; BALB/c. 
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1.1. Aspectos gerais das leishmanioses 

 

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por protozoários de diferentes 

espécies do gênero Leishmania, cujas manifestações clínicas variam conforme a espécie, o 

grau de virulência e o estado nutricional e imunológico do hospedeiro (PAHO, 2018). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as leishmanioses podem se manifestar sob 

três formas clínicas: cutânea, visceral e cutâneo mucosa (WHO, 2017). Entretanto, no Brasil 

consideramos ainda as formas clínicas difusa e cutânea disseminada que caracterizam a 

leishmaniose tegumentar americana (LTA) (MS/Brasil, 2014). Independente do tipo de 

leishmaniose, a principal forma de transmissão da doença para os seres humanos ocorre 

através da picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas durante o repasto sanguíneo 

(Lainson & Shaw, 1987; PAHO, 2018). 

A leishmaniose é endêmica em 98 países e, por isso, é classificada como uma doença 

tropical negligenciada (DTN). Dados recentes sugerem que cerca de 350 milhões de pessoas 

vivem em áreas endêmicas. Além disso, há 10 a 12 milhões de casos no mundo, sendo 

diagnosticados 1,3 milhão de novos casos por ano (Hotez, 2011; WHO, 2017). 

A leishmaniose cutânea (LC) caracteriza-se por úlceras cutâneas desfigurantes em 

diversas partes do corpo, as quais podem ser passíveis de resolução ou se tornarem crônicas 

evoluindo com destruição dos tecidos e consequente desfiguração grave (Desjeux, 2004; 

WHO, 2017).  A LC é causada por Leishmania mexicana, L. guyanensis, L. amazonensis e L. 

braziliensis nas Américas e L. major e L. tropica no Oriente Médio e Ásia Central (Desjeux, 

2004). 

A leishmaniose cutâneo mucosa (LCM), por sua vez, é causada por Leishmania 

braziliensis e L. amazonensis. Caracteriza-se por infecção mucocutânea grave e crônica, 

resultando em destruição das membranas mucosas, sobretudo nas regiões do nariz e cavidade 

oral (Miranda-Lessa et al., 2007; Vicente & Falqueto, 2018). 

Causada pelas espécies Leishmania donovani e L. infantum, a leishmaniose visceral 

(LV) é a mais grave entre as leishmanioses, podendo evoluir a óbito em 95% dos casos, se 

não for tratada. Suas principais características são febre prolongada, perda de peso, fraqueza, 

hepatoesplenomegalia, hipergamaglobulinemia e pancitopenia (Alvar et al., 2012; Coura-Vital 

et al., 2014; WHO, 2017). 

Dentre as leishmanioses, a LV se destaca por ser uma doença potencialmente fatal e 

está presente em 76 países, sendo endêmica em 12 países das Américas (WHO, 2017; PAHO, 
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2018). Entre 2001 a 2015, 52.176 casos de LV em humanos foram reportados nas Américas, 

com média anual de 3.835 casos (PAHO, 2018). 

No Brasil, a transmissão de LV está em expansão, contabilizando 96% dos casos 

relatados do continente americano concentrados, principalmente, nas regiões Nordeste, 

Sudeste e Centro-oeste (PAHO, 2018). Em 25% dos municípios brasileiros já houve relatos 

de LV, cuja incidência anual é de 3.500 casos em média (Werneck, 2014). Neste cenário 

epidemiológico, o Brasil detém as principais áreas endêmicas da doença nas Américas (WHO, 

2017). Além disso, a taxa de mortalidade por LV tem se elevado no país. No período de 2007 

a 2014, ocorreram 1.779 óbitos decorrentes de LV (MS/Brasil, 2014; dos Reis et al., 2017). 

Estimativas recentes sugerem que a taxa de letalidade no Brasil é de 8,1% (Martins-Melo et 

al., 2014), e um dos principais fatores associados à mortalidade por LV é o diagnóstico tardio 

da doença (Driemeier et al., 2015). Por isso, o Ministério da Saúde enfatiza o controle vetorial 

e o gerenciamento de reservatórios, bem como também preconiza a detecção precoce de casos 

através do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (PVCLV) 

(MS/Brasil, 2014; Werneck, 2010). Cabe acrescentar que a propagação da LV nos centros 

urbanos brasileiros vem ocorrendo de maneira preocupante desde 1980, tendo o cão como seu 

principal reservatório e consequente mantenedor da doença (MS/Brasil, 2014; Werneck, 

2010; Lima et al., 2012). 

Com relação ao ciclo de transmissão há dois tipos principais, a saber: antroponótico e 

zoonótico (Alvar et al., 2004; WHO, 2017). No primeiro, o homem é o único hospedeiro. Por 

outro lado, a transmissão zoonótica depende de um reservatório infectado, o qual é 

comumente o cão ou a raposa e, consequentemente, representa a principal fonte de infecção 

para os flebotomíneos (Lainson & Shaw, 1987; Ready, 2014). A despeito da maior 

transmissão antroponótica mundialmente, a recente expansão da transmissão zoonótica em 

áreas urbanas em países da América do Sul, Ásia e Europa tem se destacado, configurando 

importante problema de saúde pública (WHO, 2017). 

Dessa maneira, o cão é considerado um importante elemento de conexão no ciclo de 

transmissão da LV, ao passo que a leishmaniose visceral canina (LVC) costuma anteceder a 

leishmaniose visceral humana (LVH). No Brasil, a maioria dos casos de LVH foram 

registrados em áreas de alta soroprevalência em cães (Almeida, Mendonça & Sousa, 2010; 

Fraga et al., 2012; Coura-Vital et al., 2013). 

Diante disso, a LVC tem sido considerada mais alarmante em comparação à LVH, 

sobretudo por sua alta prevalência e dificuldade de controle, mantendo assim animais 
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infectados muitas vezes assintomáticos como fonte de infecção nas áreas endêmicas. 

Adicionalmente, a presença de expressivo parasitismo cutâneo nos cães contribui fortemente 

para a continuidade do ciclo de infecção pelo inseto vetor (Giunchetti et al., 2006; Reis et al., 

2006a). No Brasil, a prevalência de LVC varia de 4% a 75%, dependendo da região e do 

método de diagnóstico utilizado (Baneth et al., 2008; Coura-Vital et al., 2011; Costa, 2012). 

No Distrito Federal, por exemplo, a prevalência de LVC é de 55% (Ribeiro et al., 2019), 

enquanto se observou 75% no Mato Grosso do Sul (Cortada et al., 2004), 21% na Bahia 

(Gonçalves, 2014) e 25% no Maranhão (Guimarães et al., 2005). 

Para promover o controle da doença, a OMS recomenda o diagnóstico e tratamento 

precoce de indivíduos doentes e aspersão de inseticida com efeito residual em domicílio e 

peridomicílio e, em adição a essas medidas, o MS também realiza a eutanásia do reservatório 

urbano do parasito (MS/Brasil, 2014; WHO, 2017). Em consonância com o preconizado pela 

OMS, o MS adota postura similar, sendo o Brasil o único país endêmico que segue tais 

recomendações por meio do PVCLV conduzido pelos centros de zoonoses (Palatinik-de-

Sousa et al., 2001; Costa, 2011). 

Uma das principais estratégias do programa é a eutanásia dos cães soropositivos em 

áreas endêmicas dada a possibilidade de serem reservatórios e mantenedores do ciclo de 

transmissão (Coura-Vital et al. 2011; MS/Brasil, 2014). Porém, Coura-Vital e colaboradores 

(2011) ressaltam que cães soronegativos e PCR+ não são identificados pelo PVCLV, mas 

também favorecem a manutenção do ciclo de transmissão, uma vez que soroconvertem em até 

três meses, tornando-se reservatórios. E, ainda, tal estratégia de eutanásia é alvo de 

questionamento devido à parcela substancial de animais assintomáticos, o que compromete o 

sucesso do programa (Desjeux, 2004; Baneth et al., 2008). Portanto, a proteção do cão pode 

contribuir para a interrupção do ciclo de transmissão, o que reforça a importância do 

desenvolvimento de vacinas contra LVC e pode resultar em impacto significativo na redução 

da incidência de LVC e, consequentemente, de LVH também. 

 

1.2. Vacinas para as leishmanioses 

 

O controle da LV depende de medidas profiláticas eficazes. Tais medidas incluem o 

desenho e desenvolvimento de vacinas, ao passo que é a forma mais econômica de controlar 

doenças negligenciadas (Bambini & Rappuoli, 2009; Srivastava et al., 2016; Duarte et al., 

2016). No caso da LV, o candidato vacinal ideal deve ser capaz de induzir imunidade do tipo 
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Th1 robusta e específica. O método convencional de produção de vacinas envolve o cultivo 

do microorganismo, seleção e validação de antígenos, o que leva, em média, de 10 a 15 anos 

(Homma et al., 2003; Rappuoli, 2001). Ao longo deste período, as pesquisas abrangem o 

desenvolvimento da vacina, transferência de tecnologia, bem como os estudos pré-clínicos e 

clínicos (Homma et al., 2003). 

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

aperfeiçoado e sofisticado. A partir disso, a vacinologia reversa surge empregando sequências 

de genomas na identificação de genes codificadores de proteínas com os atributos de alvos 

vacinais (De Groot & Berzofsky, 2004). Candidatos vacinais podem ser expressos como 

proteínas recombinantes e testados em modelos in vitro ou in vivo apropriados para avaliar 

imunogenicidade, indução de memória e proteção (Rappuoli, 2001; De Groot & Rappuoli, 

2004). É importante ressaltar que o emprego de ferramentas de bioinformática é considerado 

uma estratégia emergente e potencial na redução do tempo de desenvolvimento de uma vacina 

(He et al., 2010). 

 

1.2.1. Vacinologia clássica 

 

As vacinas para as leishmanioses podem ser categorizadas em vacinas vivas, 

conhecidas como leishmanização (LZ); vacinas de primeira geração, que consistiam em 

parasitos mortos, atenuados ou suas frações; de segunda geração constituídas por proteínas 

recombinantes; de terceira geração como as vacinas de DNA; e vacinas compostas por 

organismos geneticamente modificados (OGM) (Noazin et al., 2008; Mutiso et al., 2013). 

As primeiras “vacinas” contra leishmaniose remontam a centenas de anos no Oriente 

Médio, no qual as crianças eram expostas à picadas de flebotomíneos ou inoculadas com o 

exsudato de lesões ativas com a finalidade de protegê-las do aparecimento de lesões 

(Greenblatt, 1980). Todavia, o uso de vacinas vivas desencadeou diversos problemas, 

incluindo o desenvolvimento de grandes lesões cutâneas não controladas, exacerbação da 

psoríase e redução da resposta às vacinas contra difteria, coqueluche e tétano (Handman, 

2001; Khamesipour et al., 2006). 

Atualmente, os patógenos vivos atenuados ou inativados estão presentes na maioria 

das vacinas bem-sucedidas. No entanto, essas vacinas podem causar efeitos adversos em 

pacientes e apresentam baixa segurança. Dentre as estratégias utilizadas para estímulo da 

resposta imune contra a infecção por LV, o uso de parasitas mortos ou atenuados, diferentes 
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frações de antígeno, proteínas purificadas, proteínas recombinantes, peptídeos sintéticos, 

antígenos não proteicos e DNA já foram testados em modelo murino (Goto et al., 2011; 

Mutiso et al., 2013; Duthie & Reed, 2017). 

As vacinas de DNA são conhecidas por induzir forte imunidade celular e humoral 

(Weiner & Kennedy, 1999). A ativação da resposta imune inata por meio das sequências de 

CpG não metiladas e a intensa replicação no hospedeiro são os principais mecanismos que 

resultam nessa potente resposta imune, levando à expressão de proteínas por períodos mais 

longos (Kumar & Samant, 2016). 

Idealmente, espera-se que a resposta gerada por uma vacina eficaz mimetize a 

imunidade duradoura, isto é, a vacina deve ser capaz de estimular o desenvolvimento de uma 

resposta imune específica do tipo 1, induzindo células T polifuncionais e de memória de longa 

duração culminando na eliminação do parasito (Darrah et al., 2007; Bertholet et al., 2009; 

Alves-Silva et al., 2017). Vale ressaltar que também é do interesse elevar a produção de IgG1 

e IgG2 específicos, óxido nítrico por macrófagos e citocinas pró-inflamatórias IFN-γ, IL-12 e 

TNF-α, assim como a proliferação de linfócitos T CD4+ e T CD8+, além da redução da 

produção de citocinas anti-inflamatórias IL-4 e TGF-β (Reis et al., 2010). 

Há somente três vacinas licenciadas contra a LVC. Dentre elas, uma aprovada no 

Brasil e as outras duas na Europa, Leish-Tec® (Hertape Calier, Brasil), Canileish® (Virbac, 

França) e Letifend® (Laboratórios Leti, Espanha) respectivamente (Palatinik-de-Sousa, 2019). 

A vacina disponível no Brasil é Leish-Tec®, a qual foi desenvolvida a partir da 

proteína recombinante A2 específica de formas amastigotas de L. infantum tendo saponina 

como adjuvante (Fernandes et al., 2008). Em cães vacinados com Leish-Tec®, houve aumento 

dos níveis de IFN- e redução dos níveis de IL-10 (Fernandes et al., 2008; Regina-Silva et al., 

2016). Regina-Silva e colaboradores (2016) avaliaram a Leish-Tec® em estudo de fase III 

duplo cego randomizado com cães provenientes de área endêmica, constatando eficácia entre 

58,1% e 71,4%. Após imunização com a Leish-Tec®, os animais apresentaram aumento de 

IgG total e IgG2, sugerindo um perfil de resistência à infecção. Tais achados também foram 

observados no ensaio de fase II em cães beagle conforme relatado por Fernandes et al. (2008), 

e no estudo de Testasicca et al. (2014) em uma população heterogênea de cães mantidos em 

canis. Entretanto, o MS não recomenda o uso de nenhuma vacina para cães em programas de 

saúde pública para controle do reservatório e prevenção da LVC. Assim, a Leish-Tec® está 

disponível apenas em clínicas veterinárias privadas (MS/Brasil, 2014). 
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A Canileish® (LiESP/QA-21), por sua vez, é composta por proteínas secretadas de L. 

infantum associadas a QA-21, fração altamente purificada da saponina, como adjuvante. A 

vacinação de cães beagle com LiESP/QA-21 induziu a geração de um perfil de resposta 

celular do tipo Th1 (Moreno et al., 2012). Estudos conduzidos por Lemesre e colaboradores 

(2007) demonstraram que a vacinação com proteínas secretadas de L. infantum formuladas 

com o adjuvante Muramil dipeptídeo (LiESAp-MDP) apresentou forte e duradoura indução 

de proteção contra LVC em cães naturalmente e experimentalmente infectados por L. 

infantum. Em estudo de fase III duplo cego randomizado com cães provenientes de áreas 

rurais com altos níveis de transmissão da doença, localizadas no sul da Itália e norte da 

Espanha, a vacinação com LiESP/QA-21 permitiu a redução do número de animais infectados 

e na probabilidade de desenvolvimento da doença. A eficácia da vacina é de 68,4% com nível 

de proteção de 92,7% (Oliva et al., 2014). 

Em contrapartida, a vacina Letifend® é constituída pela proteína recombinante 

quimérica Q (Carcelén et al., 2009). Estudos anteriores mostraram que a administração via 

intraperitoneal da proteína recombinante quimérica Q conferiu proteção frente a infecção 

experimental por L. infantum, quando formulada com Bacillus Calmette-Guérin (BCG) em 

cães (Molano et al., 2003), e CpG em camundongos BALB/c (Parody et al., 2004). Carcelén e 

colaboradores (2009) avaliaram a proteína recombinante quimérica Q sem associação de 

adjuvante, em dose única via subcutânea,  e observaram forte indução de proteção. Em estudo 

randomizado de fase III com cães de canis provenientes de regiões endêmicas da Espanha e 

França, Cotrina e colaboradores (2018) demonstraram eficácia de 72% e segurança da vacina 

LetiFend® na prevenção da doença. Segundo o estudo, a probabilidade de um cão vacinado 

desenvolver LV foi cinco vezes menor em comparação a um cão não vacinado (Cotrina et al., 

2018). 

Nos últimos 20 anos, os estudos de Reis e colaboradores (2009; 2010) têm norteado 

investigações sobre possíveis vacinas anti-LVC. Adicionalmente, tais estudos mostraram-se 

essenciais para a descoberta de biomarcadores tanto de resistência quanto de suscetibilidade à 

infecção por L. infantum em cães (Reis et al., 2006c; Reis et al., 2009; Reis et al., 2010), bem 

como o entendimento dos principais eventos decorrentes da imunogenicidade pós-vacinal. 

A partir disso, estudos subsequentes propuseram duas vacinas de primeira geração. A 

primeira LBSap constituída por antígeno heterólogo de L. braziliensis em associação a 

saponina como adjuvante (Giunchetti et al., 2007), enquanto a segunda é a LBSapSal que se 

distingue da primeira por apresentar o acréscimo de proteínas da glândula salivar de 
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Lutzomyia longipalpis (Giunchetti et al., 2008). Em cães vacinados com LBSap e LBSapSal, 

houve aumento de linfócitos T totais e suas subpopulações (CD4+ e CD8+) e também 

linfócitos B (CD21+), indução de IgG total e dos subgrupos IgG1 e IgG2 (Giunchetti et al., 

2007; Giunchetti et al., 2008; Aguiar-Soares et al., 2014). Roatt et al. (2012) obtiveram 

aumento da citocina pró-inflamatória IFN- e redução de IL-10 e TGF-1 bem como da carga 

parasitária no baço em cães vacinados com LBSap. Em um ensaio pré-clínico, a vacinação de 

camundongos BALB/c com LBSap exibiu perfil imunológico e parasitológico similar a 

vacina Leish-Tec® disponível no mercado (de Mendonça et al., 2016). O conjunto de dados 

obtidos resultaram na transferência da tecnologia da vacina LBSap para a empresa Ourofino 

Agronegócios. Em estudo com cães vacinados com LBSapSal, Resende et al. (2016) avaliou a 

imunogenicidade e proteção antes e depois do desafio com L. infantum. Os achados 

observados foram níveis aumentados de óxido nítrico (NO) bem como das citocinas IL-12 e 

IFN-γ pós-vacinação e reduzidos de IL-4. Além disso, houve produção sustentada das 

citocinas TNF-α e IFN-γ (Resende et al., 2016). 

 

1.2.2.  Vacinologia reversa (imunoinformática) 

 

Recentemente, estudos sistemáticos têm sido realizados para identificar possíveis 

antígenos vacinais contra LV a partir da vacinologia reversa, com destaque para abordagens 

de bioinformática (Goto et al., 2011; Gannavaram et al., 2014). Os avanços em bioinformática 

são uma alternativa em potencial para o desenho de novas vacinas seguras e eficazes, 

principalmente no caso de antígenos para os quais as abordagens tradicionais não tiveram 

sucesso (Bambini & Rappuoli, 2009). Além disso, tais avanços contribuem para a 

compreensão aprofundada da evolução e epidemiologia de patógenos, mecanismos de 

virulência e especificidade da gama de hospedeiros (Rappuoli, 2001; Bambini & Rappuoli, 

2009; Gannavaram et al., 2014). 

A vacinologia reversa é uma abordagem que conta com análise de dados otimizada e 

reconhecimento computacional de alvos vacinais (Rappuoli, 2001). Com base nos eventos 

moleculares relacionados ao processamento e apresentação de antígenos, é feita a predição de 

epítopos de células T, isto é, identificação de peptídeos de uma determinada proteína que 

provocará a resposta imune desejada (Brusic, August & Petrovsky, 2005; Bambini & 

Rappuoli, 2009). A identificação dos candidatos vacinais pode ser realizada a partir de 

técnicas de predição in silico, aplicadas principalmente no reconhecimento de proteínas 
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encontradas no genoma de patógenos com propriedades antigênicas (De Groot & Berzofsky, 

2004; Bambini & Rappuoli, 2009). Isso permite o desenho e desenvolvimento de vacinas 

poliepítopos, cuja principal vantagem é a entrega de múltiplos epítopos aumentando o 

reconhecimento pelo sistema imune apesar de apresentarem baixo potencial imunogênico 

(Bahrami et al., 2019). 

Empregando abordagens in silico, epítopos de células T promissores foram 

identificados a partir de duas proteínas de L. donovani, o lipofosfoglicano (LPG-3) e 

nucleosídeo hidrolase (NH). Foram preditos computacionalmente os peptídeos promíscuos 

antigênicos e indutores da resposta imune do tipo Th1 e Th2, com pontencial para serem 

utilizados em uma vacina de subunidade contra L. donovani (Kashyap et al., 2017). 

Joshi e colaboradores (2019) identificaram potenciais epítopos antigênicos preditos in 

silico a partir de seis proteínas estimuladoras Th1: fator de elongação 2 (elF-2), enolase, 

aldolase, triose-fosfato isomerase (TPI), proteína dissulfeto isomerase (PDI) e p45. Ao todo 

36 peptídeos foram selecionados, dentre eles os peptídeos P-10 (enolase), P-14 e P-15 (triose 

fosfato isomerase) associados a BCG, levaram a uma resposta imunoprotetora notável em 

hamsters desafiados por L. donovani (Joshi et al., 2019). 

Sachdeva e colaboradores (2009) propuseram uma vacina de DNA contendo epítopos 

de células T da proteína gp63 de L. donovani contra a LV. O estudo avaliou a 

imunogenicidade e observou aumento na produção das citocinas IFN- e IL-2 e redução de 

IL-10, bem como da carga parasitária no baço e fígado de camundongos BALB/c imunizados 

e desafiados por L. donovani (Sachdeva et al., 2009). 

Bras-Gonçalves e colaboradores (2014) identificaram e caracterizaram 

molecularmente antígenos imunodominantes de uma proteína excretada/secretada de L. 

amazonensis (LaPSA-38S). Em ensaio com cães beagle, a vacinação foi feita com formas 

recombinantes de L. amazonensis, rPSA (LaPSA-38S) ou Cter-rPSA (LaPSA-12S) associados 

a QA-21. Cães vacinados e desafiados por L. infantum apresentaram aumento dos níveis de 

anticorpos IgG2 específicos, mostrando resposta imune Th1 específica mantida por dois 

meses após a vacinação marcada pelo aumento da atividade leishmanicida de macrófagos em 

resposta a níveis elevados de IFN-γ (Petitdidier et al., 2016). 

É importante ressaltar que a imunoinformática também auxilia no desenvolvimento de 

adjuvantes vacinais (Brusic, August & Petrovsky, 2005). Estes contribuem no recrutamento 

de diferentes tipos de células, à medida que propiciam a formação de um microambiente 

favorável ao processamento e apresentação de antígenos e, por isso, são co-administrados 
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com intuito de melhorar a resposta imunológica ao antígeno-alvo ao ativar o sistema imune 

inato (Pashine, Valiante & Ulmer, 2005; Awate, Babiuk & Mutwiri, 2013; Vitoriano-Souza et 

al., 2019). Cabe acrescentar que a associação de adjuvantes em composições vacinais 

proporciona redução do custo de produção da vacina, haja visto que possibilita melhora da 

eficácia, bem como dose reduzida de antígeno e menor número de doses (Tritto, Mosca & De 

Gregorio, 2009). Por isso, compreender os mecanismos de ação dos adjuvantes também é 

importante para identificar sua contribuição na imunogenicidade, reatogenicidade e segurança 

da vacina (Awate, Babiuk & Mutwiri, 2013). 

Empregadas como adjuvantes, as saponinas são provenientes de um grupo de 

glicosídeos triterpenos obtidos da casca da árvore Quillaja saponaria (Kensil, 1996). As 

saponinas podem ser utilizadas em sua forma bruta, a forma Quil A (parcialmente purificada) 

ou QS-21 (purificada). Desencadeiam um perfil de resposta Th1, caracterizada por linfócitos 

T CD8+ citotóxicos e produção de IgG2a, e Th2 pela secreção da citocina IL-4 (Newman et 

al., 1997; Liu et al., 2002; Kashala et al., 2002; Vitoriano-Souza et al., 2012). 

Já o adjuvante sintético Monofosforil Lipídio A (MPL) é derivado da endotoxina 

lipopolissacarídeo (LPS) de Salmonella minnesota. Seu emprego como adjuvante se deve à 

sua participação na ativação da imunidade inata via receptor Toll-like 4 (TLR4) através da 

indução da maturação de células dendríticas (DCs) (Baldridge et al., 2004; Didierlaurent et 

al., 2009; Raman et al., 2012; Vitoriano-Souza et al., 2012), sendo potente estimulador de 

uma resposta imune do tipo 1. O MPL auxilia na ativação de células apresentadoras de 

antígenos (APCs), que expressam TLR4, estimulando a produção de citocinas IL-2, TNF-α e 

IFN-γ, além de IL-6, IL-17 e IL-10 (Vitoriano-Souza et al., 2012) e expressão de moléculas 

co-estimuladoras (Didierlaurent et al., 2009). 

Em estudo randomizado controlado de candidatas vacinais contra malária 

(RTS,S/AS01E e RTS,S/AS02D), o uso do sistema de adjuvantes composto por MPL e QS-

21, formulados à base de lipossomas (AS01) e de uma emulsão de óleo em água (AS02), 

contribuiu para formação de anticorpos e apresentou baixa reatogenicidade (Owusu-Agyei et 

al., 2009). O sistema AS01 mostrou-se eficiente ao estimular respostas imunes mediadas por 

células T CD4+, sendo um candidato apropriado para emprego em vacinas contra vírus ou 

patógenos intracelulares (Didierlaurent et al., 2017). 

Em estudo recente, Brito (2018) desenvolveu duas vacinas de segunda geração através 

de ferramentas de bioinformática, constituídas por proteínas quiméricas (A e B) e as avaliou 

em modelo murino na dose de 10 g em associação ao adjuvante Saponina. A vacina 
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quimérica A promoveu aumento de células T CD4+ e CD8+ produtoras de IFN- e TNF-, 

bem como levou a redução da carga parasitária no baço. A vacina quimérica B, por sua vez, 

promoveu aumento de células T CD4+ produtoras de IFN- e TNF- e T CD8+ produtoras de 

TNF- e assim como a quimera A levou a redução da carga parasitária no baço. Por conta dos 

resultados promissores em relação à imunogenicidade, é fundamental dar continuidade às 

investigações envolvendo tais propostas vacinais (Brito et al., submetido à publicação). 

 

1.3. Imunologia em modelo murino 

 

O uso de modelos experimentais em ensaios pré-clínicos é essencial na pesquisa de 

novas abordagens terapêuticas, desenvolvimento de vacinas dentre outros estudos, sendo os 

principais modelos os camundongos, hamsters e cães (Loría-Cervera & Andrade-Narváez, 

2014). Na LV, tais modelos têm sido amplamente utilizados na avaliação tanto de vacinas 

quanto de adjuvantes, sobretudo para compreensão detalhada da resposta imune 

desencadeada, favorecendo a seleção de possíveis candidatos vacinais e potenciais adjuvantes 

(Bogdan & Röllinghoff, 1998; Raman et al., 2012). 

Em camundongos BALB/c experimentalmente infectados, a priori, a replicação do 

parasito no baço está diretamente relacionada a incapacidade das células imunes em produzir 

IFN-γ e IL-2. Ao passo que, são produzidas IL-4, IL-10 e TGF-β que favorecem o 

estabelecimento da infecção (Kaye et al., 2004; Loeuillet et al., 2016; Mesquita et al., 2018). 

Além disso, o modelo murino provê informações sobre a relação parasito-hospedeiro e 

contribui para o entendimento do espectro de animais assintomáticos, isto é, animais com 

maior probabilidade de desenvolver doença, aqueles que permanecem assintomáticos e 

aqueles capazes de resolver a infecção (Pérez-Cabezas et al., 2019). Em relação aos 

determinantes genéticos e imunológicos da suscetibilidade, bem como da resistência à doença, 

o modelo murino também mostra-se como uma opção útil (Sacks & Noben-Trauth, 2002; 

Lipoldová & Demant, 2006; Nieto et al., 2011; Loeuillet et al., 2016). 

Frente a este cenário, é imperativo desenvolver novas estratégias que contribuam para 

melhoria do controle da LV e sua prevenção (Costa, 2011; Dantas-Torres et al., 2012; Travi, 

2014). Haja visto que a interrupção do ciclo da doença nos cães pode restringir a transmissão 

para os seres humanos, desenvolver uma vacina contra LVC mostra-se potencialmente como 

uma estratégia prática e eficaz de grande relevância científica (O'Hagan & Valiante, 2003; 

Moreno, 2019). Cabe ressaltar que a OMS incentiva o desenvolvimento de pesquisas que 



Ostolin, T. L. V. P.                                                                                                     Introdução 

27 
 

investiguem vacinas em potencial contra a LVC, considerando o exposto anteriormente 

(WHO, 2017). 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar duas proteínas quiméricas A e 

B como candidatas vacinais. Para tanto, foram investigadas três doses distintas, na presença 

ou ausência do sistema de adjuvantes Saponina e Monofosforil lipídio A, quanto a sua 

imunogenicidade e seu efeito protetor frente ao desafio por Leishmania infantum em 

camundongos BALB/c em um estudo de fase I. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipótese 
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O aumento das doses das proteínas quiméricas e/ou associação com adjuvantes 

potencializa a resposta celular e reduz a carga parasitária em camundongos BALB/c 

imunizados e desafiados por Leishmania infantum. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 
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3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a dose-resposta e o efeito da associação de adjuvantes na potência de vacinas 

quiméricas contra a leishmaniose visceral em camundongos BALB/c. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Avaliar o perfil de imunoglobulinas IgG total, IgG1 e IgG2 anti-Leishmania; 

Avaliar a produção de citocinas intracitoplasmáticas (IL-2, IFN-, TNF-, IL-4 e IL-

10) in vitro após estimulação com antígeno solúvel de Leishmania infantum; 

Avaliar a atividade proliferativa de subpopulações de linfócitos T (CD4+ e CD8+) in 

vitro após estimulação com antígeno solúvel de Leishmania infantum; 

Quantificar a carga parasitária no baço; 

Quantificar a produção de óxido nítrico em sobrenadante de cultura de esplenócitos. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material e Métodos 
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4.1. Mapeamento de epítopos, desenho e síntese de proteínas quiméricas 

 

As proteínas quiméricas A e B foram desenhadas a partir do mapeamento de epítopos 

de células T pertencentes a proteínas de Leishmania infantum descritas na literatura como 

candidatas vacinais (Brito, 2018). Os epítopos de interesse foram mapeados por Brito et al. 

(2017, 2019) empregando uma abordagem computacional integrativa utilizando os algoritmos 

de predição NetCTL, NetMHC e NetMHC II. Ao todo, para cada quimera, doze epítopos 

foram selecionados baseados na afinidade entre os alelos MHC de classe I e II compartilhados 

entre humanos e murinos (Quadro 1). Além disso, a maioria dos peptídeos são conservados 

entre as espécies de Leishmania donovani e L. major, e não apresentam homologia com o 

proteoma de cão, camundongo e humano. 

 A quimera A é constituída por epítopos das seguintes proteínas: histona (H2A), 

ribossomais ácidas P2 (LiP2a) e P0 (LiP0), Leishmania homóloga de receptor de quinase C 

ativada (LACK) e cisteína peptidase C (CPC) (Brito, 2018). A quimera B, por sua vez, é 

constituída por epítopos das proteínas cisteína peptidase A (CPA) e B (CPB), antigênica de 

superfície (PSA-50S) e amastigota específica A2 (A2) (Brito, 2018). Esses epítopos foram 

repetidos em tandem, com intuito de aumentar a imunogenicidade. Adicionalmente, os 

epítopos foram ligados por GPGPG a fim de aumentar a estabilidade da proteína quimérica e 

seu processamento (Figura 1). Essas proteínas quiméricas foram patenteadas sob número de 

registro BR10201800819. 

As proteínas quiméricas A (40kDa) e B (38 kDa) foram clonadas e expressas em E. 

coli pelo CTvacinas seguindo os protocolos estabelecidos pela empresa. Brevemente, a 

purificação se deu por meio de coluna de afinidade HisTrap HP (GE) e a caracterização por 

SDS-PAGE e Western blot, conforme a figura 1. Após a purificação, as proteínas foram 

consideradas livres de endotoxinas (<1EU/g) e apresentaram alto teor de pureza (superior a 

90%).  
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Quadro 1: Epítopos de MHC classe I e II de proteínas de L. infantum descritas na literatura como candidatas vacinais. A sequência de aminoácidos, alelos de MHC e conservação desses 

epítopos entre as espécies de Leishmania estão representados no quadro. Os epítopos foram selecionados por meio de um pipeline de imunoinformática descrito por Brito et al. (2017, 2019) e 

mostraram alta pontuação para os algoritmos NetMHC, NetCTL e NetMHCII. 

 

 

 

 

 

 

L. donovani L. major L. amazonensis L. braziliensis

KKRCRLNPR H2-Dk 100 89 100 66

DDISSLLKNVTLSHS HLA-DRB1*1302 HLA-DRB1*0101 HLA-DRB1*0401 HLA-DRB1*0404 HLA-DRB1*1501 100 87 100 66

AAKMSAMPAASSGAA HLA-DRB1*0901 HLA-DRB1*0101 100 100 100 93

MSTKYLAAY HLA-A*01 HLA-A*26 HLA-B*62 HLA-A*03 HLA-B*58 100 100 100 100

VDAFKNLLAVSVATSYEF HLA-DRB1*0101 HLA-DRB1*0701 HLA-DRB1*1501 HLA-DRB1*1302 100 100 100 94

AHRVKAPAR H2-Dk 100 100 100 89

WSADGNTLY HLA-A*01 HLA-A*26 HLA-B*62 HLA-B*58 100 100 100 100

DRSIRMWDLRNGQCQ HLA-DRB4*0101 HLA-DRB1*1501 100 100 100 93

ATERSLSVY HLA-A*01 HLA-A*26 HLA-B*62 100 100 100 78

GYLVSGKSL HLA-A*24 H2-Kd 100 100 100 78

WTASADNGY HLA-A*01 HLA-A*26 HLA-B*62 HLA-B*58 100 100 100 89

LVKYKGGTSYSVKGE HLA-DRB1*0101 HLA-DRB1*0701 HLA-DRB1*1501 100 100 100 60

MTEDYMGMY HLA-A*01 HLA-A*26 B62 89 100 67 100

AKRRRLPTT H2-Dk 100 100 78 78

RPDFMNMTPRGVPLE HLA-DRB1*0101 HLA-DRB1*0701 HLA-DRB1*1501 HLA-DRB1*1302 HLA-DRB5*0101 100 87 93 67

SKKFSHPSL HLA-B*39 100 66 89 56

AGALVMGTALLTESA HLA-DRB1*0101 HLA-DRB1*0404 HLA-DRB1*1302 100 60 80 67

RTDRQSCLY HLA-A*01 HLA-B*58 HLA-A*03 100 78 89 78

DSWSRLQGLTSLTLS HLA-DRB1*0101 HLA-DRB1*1501 53 87 53 53

LPPEWAAMP H2-Dd 78 89 78 78

LTDERTCLV HLA-A*01 HLA-A*02 67 100 78 67

GKGLRAPPL H2-Dk 100 100 78 56

SQAGDVFAL HLA-B*39 HLA-B*62 HLA-B*44 HLA-A*02 HLA-B*27 100 89 78 56

GPHLRGGAVTSSVVT HLA-DRB1*0101 HLA-DRB1*0701 100 87 67 60
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Figura 1: Representação do desenho das proteínas quiméricas A (A) e B (C).  A sequência multi-epítopo da vacina consiste em 24 ligantes de MHC de classe I e II unidos por GPGPG. H2A = 

histona; LiP2a = proteína ribossomal ácida P2; LiP0 = proteína ribossomal ácida P0; LACK = Leishmania homóloga do receptor de quinase C ativada; CPA = cisteína peptidase A; CPB = 

cisteína peptidase B; CPC = cisteína peptidase C; PSA-50S = proteína antigênica de superfície; A2 = proteína amastigota específica A2. Avaliação da expressão das proteínas quiméricas A (B) e 

B (D) no sistema E. coli confirmadas por SDS-PAGE e Western Blot usando anticorpo anti-His. M1 = marcador de peso molecular; 1 = Bovine Serum Albumin (BSA); 2 = proteína quimérica A 

(B) e B (D); 3 = proteína quimérica A (B) e B (D) expressa no sistema E. coli por Western blot. 
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4.2. Animais, grupos experimentais e protocolo de imunização 

 

Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) registrado sob o parecer Nº 6977080518 (Anexo 

1). Os procedimentos realizados estão em conformidade com as recomendações preconizadas 

pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

Foram utilizados camundongos isogênicos fêmeas com idade entre duas e quatro 

semanas da linhagem BALB/c, fornecidos pelo Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP. 

Ao longo do estudo, os camundongos foram mantidos em gaiolas isoladoras climatizadas 

providos de água e ração comercial ad libitum. 

O estudo foi dividido em duas etapas descritas a seguir. Primeiro, avaliamos a 

imunogenicidade e a carga parasitária após imunização com as proteínas quiméricas em 

diferentes doses através de um estudo dose-resposta (Figura 2). Posteriormente, avaliamos o 

efeito da associação do sistema de adjuvantes sobre a imunogenicidade e eficácia vacinal 

(Figura 3).  

Na primeira etapa, 42 camundongos foram divididos em sete grupos experimentais: 

Salina (inoculados com solução salina estéril 0,9%) e as quimeras A e B em três doses 

distintas (5, 10 e 20 g) (Figura 2). Os experimentos foram conduzidos em duplicata, sendo 6 

animais por grupo (n = 3+3/grupo). 

 

Figura 2: Delineamento experimental proposto para Etapa 1. 
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Na segunda etapa, por sua vez, 80 camundongos foram divididos em oito grupos: 

Salina e o sistema de adjuvantes Saponina (30 g) e Monofosforil lipídio A (12,5 g) (SM), e 

as quimeras A e B nas doses de 5, 10 e 20 g em associação ao sistema de adjuvantes (Figura 

3). Os experimentos foram conduzidos em duplicata, sendo 10 animais por grupo (n = 

5+5/grupo). 

 

Figura 3: Delineamento experimental proposto para Etapa 2. 

Os camundongos foram submetidos ao protocolo de imunização, que consistiu em três 

imunizações via subcutânea na região dorsal, com intervalo de quinze dias entre as doses. 

Posteriormente, os camundongos foram desafiados com 1x107 promastigostas de L. infantum 

via intravenosa na veia caudal. Após quarenta e cinco dias, os camundongos foram 

anestesiados via intraperitoneal com Cetamina (90-120 mg/kg) e Xilazina (5-10 mg/kg) para 

coleta de sangue do plexo orbital e eutanasiados por deslocamento cervical para remoção do 

baço. 

 

4.3. Desafio experimental 

 

A cepa (MCAN/BR/2008/OP46) de L. infantum utilizada foi isolada de um cão 

sintomático oriundo de Governador Valadares, Minas Gerais. Em seguida, foi caracterizada 

molecularmente e, por meio da reação de Restriction Fragment Length Polymorphism-

Polymerase Chain Reaction (PCR-RFLP), demonstrou compatibilidade com o perfil de 

enzimas de restrição do parasito (Volpini et al., 2004; de Andrade et al., 2006). Essa cepa 
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apresentou alta virulência e mostrou-se patogênica nos modelos hamster e camundongo 

segundo Moreira et al. (2012) e Reis et al. (2017), respectivamente.  

Os parasitos foram isolados em ágar sangue a partir de fragmentos do baço de hamster 

infectado. Posteriormente, os parasitos foram cultivados em meio Novy-MacNeal-

Nicolle/Liver Infusion Tryptose (NNN/LIT) e acondicionados em estufa BOD (FANEM® 

modelo 347) à temperatura de 24°C. O desafio experimental foi realizado com 1x107 

promastigotas de L. infantum, em terceira passagem (P3), em fase estacionária de 

crescimento. O percentual de parasitos viáveis (84%) foi estimado a partir da marcação por 

Iodeto de Propídio (IP) (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA) seguido da análise por citometria de 

fluxo. A cultura foi removida em capela de fluxo laminar e transferida para tubo estéril de 

polipropileno de 50 mL (Falcon®, Becton Dickinson, EUA), centrifugada a 1.800 x g durante 

10 minutos à 23°C. O sobrenadante foi descartado e o sedimento homogeneizado em solução 

Phosphate Buffer Saline (PBS1X, pH 7,2-7,4), seguido de centrifugação nas mesmas 

condições. Este procedimento de lavagem foi repetido novamente. Após o término das 

lavagens, as formas promastigotas foram contadas em câmara de Neubauer e ressuspendidas 

em PBS1X em uma concentração final de 1x107 parasitos. O inóculo foi padronizado em 100 

μL pela via intravenosa caudal dos camundongos. 

 

4.4. Avaliação do perfil de imunoglobulinas 

 

A dosagem de imunoglobulinas murinas anti-Leishmania IgG total e dos subclasses 

IgG1 e IgG2, foi realizada pelo método de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). 

Amostras de sangue foram coletadas do plexo orbital e centrifugadas a 10.000 x g durante 10 

minutos para obtenção do soro. Os soros foram identificados e armazenados a -20ºC. Placas 

de 96 poços de poliestireno de fundo chato (Nunc) foram sensibilizadas com antígeno solúvel 

de L. infantum (ASLi) na concentração de 1 g/poço diluído em solução tampão carbonato 

(pH 9,6) e incubadas overnight à temperatura de 4ºC. Essas foram lavadas duas vezes, uma 

com solução de lavagem de PBS1X contendo 0,05% Tween-20 e outra somente com PBS1X. 

O bloqueio dos sítios inespecíficos foi feito adicionando, 200 L por poço, uma solução de 

bloqueio de PBS1X acrescida de 2% de leite em pó desnatado (Molico) durante 120 minutos 

à 37°C. Após o período de incubação, a placa foi novamente submetida a duas lavagens. Os 

soros foram diluídos 1:50 em solução de bloqueio e incubados à 37ºC durante 60 minutos. Em 

seguida, a placa foi submetida a três lavagens com solução de lavagem e três com PBS1X. 
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Posteriormente, foram adicionados os anticorpos anti-IgG total, anti-IgG1 e anti-IgG2 

conjugados a HRP (Horseradish peroxidase, SouthernBiotech) no título de 1:5.000 e a placa 

foi novamente incubada à 37ºC durante 60 minutos. Essa foi submetida a mais doze lavagens, 

seis com solução de lavagem e outras seis com PBS1X. Ao final de todo o processo, a 

revelação se deu por meio da adição de 100 µL do cromógeno tetrametilbenzidina (TMB, 

Sigma Aldrich), solução pronta para uso, ao abrigo da luz. Passados 20 minutos, a reação foi 

cessada pela adição de 50 µL de ácido sulfúrico (H2SO4). A leitura foi realizada 

imediatamente em espectrofotômetro no comprimento de onda de 450 nm. 

 

4.5. Obtenção dos esplenócitos  

 

Após quarenta e cinco dias do desafio experimental, os camundongos foram 

eutanasiados para remoção do baço em capela de fluxo laminar sob condições estéreis. O 

órgão foi macerado com auxílio de um macerador de tecido de vidro em 2 mL de RPMI 

incompleto. Em seguida, foi realizada a obtenção dos esplenócitos, os quais foram submetidos 

às culturas in vitro com estimulação antígeno-específica por 24 horas para marcação de 

citocinas intracitoplasmáticas produzidas pelos linfócitos T e, por 120 horas, para avaliação 

da proliferação celular. A suspensão celular obtida foi transferida para um tubo de 

polipropileno de 15 mL (Falcon®, Becton Dickinson, EUA). Após o acréscimo de RPMI até 

completar um volume de 10 mL, a suspensão celular foi centrifugada a 400 x g por 10 

minutos à 4ºC. O sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspendidas em 1 mL de 

RPMI. Para contagem das células em câmara de Neubauer, uma alíquota de 10 L foi diluída 

em 490 L de líquido de Turck. O volume foi ajustado para obtenção de uma concentração 

final de 1x107 células/mL.  

Para a avaliação da produção de citocinas intracitoplasmáticas, as suspensões celulares 

foram transferidas para placas de 96 poços de poliestireno com fundo em U (Costar®), 

contendo meio de cultura suplementado CMBlast (SFB 20%, gentamicina 1%, L-glutamina 

1%, β-mercaptoetanol 0,1% e RPMI). A cultura controle consistiu em células não 

estimuladas. O restante das células foi estimulado com 25 μg/mL de ASLi. Para a avaliação 

da proliferação celular, as suspensões celulares foram marcadas com CFDA-SE 

(Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester, Sigma Co.) e transferidas para placas de 

96 poços de poliestireno com fundo em U (Costar®). Como controle positivo, alguns poços 
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foram estimulados com o mitógeno Concanavalina A (ConA) na concentração 1 μg/mL. As 

culturas foram incubadas em estufa com 5% de CO2 a 37ºC. 

 

4.6. Caracterização fenotípica das subpopulações de linfócitos T produtores de citocinas 

intracitoplasmáticas 

 

 A caracterização fenotípica dos linfócitos T produtores de citocinas 

intracitoplasmáticas foi realizada em esplenócitos estimulados durante 24 horas com ASLi. 

Oito horas antes do término do período de incubação, foram adicionados 10 L da solução de 

Brefeldina A (BFA A) obtendo a concentração final de 10 g/mL. Como controle positivo, 

alguns poços foram estimulados com 10 L de Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) na 

concentração de 5 ng/mL e 2 L  de Ionomicina na concentração de 1 g/mL. Quinze minutos 

antes do término do período de incubação, adicionar 20 L da solução de EDTA para obter 

uma concentração final no poço de 2 mM. As placas foram submetidas a centrifugação a 450 

x g à temperatura de 4oC durante 5 minutos. O sobrenadante de cultura foi descartado e com 

auxílio de um agitador do tipo vortex as células foram ressuspendidas. Foram adicionados 200 

μL de PBS1X e as placas foram submetidas a centrifugação novamente. O sobrenadante foi 

descartado e foram adicionados 50 μL de PBS1X contendo FVS450 e incubadas ao abrigo da 

luz durante 15 minutos. Posteriormente, foram adicionados 100 μL de tampão PBS-Wash e 

submetidas a outra centrifugação. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas 

em vortex para marcação das moléculas de superfície com anticorpos anti-CD3 BV650, anti-

CD4 BV605 e anti-CD8 BV786 (Quadro 2). As placas foram incubadas durante 30 minutos 

com 50 μL dos anticorpos de superfície diluídos ao abrigo de luz. As células foram fixadas 

adicionando-se 150 μL de solução de lise (citrato de sódio, formaldeído, dietilenoglicol e 

heparina). Em seguida, durante 10 minutos as células foram permeabilizadas com 200 L de 

PBS-P (PBS-Wash acrescida de 5% de saponina). As placas foram submetidas a 

centrifugação novamente. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 

vortex para marcação com anticorpos anti-IL-2 PE, anti-IFN- AF700, anti-TNF- PE-Cy7, 

anti-IL-4 PE e anti-IL-10 PE ao abrigo da luz por 30 minutos. Por fim, foram adicionados 200 

μL de PBS-Wash e as placas submetidas a última centrifugação. O sobrenadante foi 

descartado, as células ressuspendidas em 200 μL de solução fixadora MFF (paraformaldeído 

10 g/L, cacodilato de sódio 1%, cloreto de sódio 6,67 g/L, pH 7,2) e transferidas para tubos de 

poliestireno de 500 μL (Sarstedt®). 
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Ao todo 100.000 eventos foram adquiridos no citômetro LSR Fortessa (BD 

Biosciences) no Laboratório Multiusuário de Citometria de Fluxo do Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Biológicas (LMCF/NUPEB). Foram usadas Beads (CompBeads) específicas para a 

compensação do citômetro. A análise dos dados foi realizada por meio do programa FlowJo®. 

 

Quadro 2: Lista de marcadores utilizados para fenotipagem das subpopulações de linfócitos T e das citocinas 

intracitoplasmáticas. 

Marcador* Fluorocromo Clone Diluição Função 

CD3 BV650 145.2C11 1:100 
define população de  

linfócitos T 

CD4 BV605 RM4-5 1:200 
define subpopulação de linfócitos 

T auxiliares 

CD8 BV786 53-6.7 1:200 
define subpopulação de linfócitos 

T citotóxicos 

IL-2 PE JES6-5H4 1:50 
citocina que induz proliferação 

celular 

IFN- AF700 XMG1.2 1:50 citocina Th1 

TNF- PE-Cy 7 LG.3A10 1:100 citocina Th1 

IL-4 PE 11B11 1:50 citocina Th2 

IL-10 PE JES5-16E3 1:50 citocina reguladora 

*todos os anticorpos monoclonais foram produzidos pela empresa BD Bioscienses. 

 

4.7. Caracterização fenotípica das células para as avaliações da atividade proliferativa 

de subpopulações de linfócitos T  

 

A caracterização fenotípica dos linfócitos T foi realizada em esplenócitos estimulados 

durante 120 horas com ASLi. Ao término do período de incubação, as placas foram 

submetidas a centrifugação a 450 x g por 5 minutos à temperatura de 4ºC. O sobrenadante de 

cultura foi coletado e, com auxílio de um agitador do tipo vortex, as células foram 

ressuspendidas. Foram adicionados 200 μL de PBS1X às placas, que então foram submetidas 

à centrifugação novamente. O sobrenadante foi descartado e foram adicionados 50 μL de 

PBS1X, contendo FVS450, e incubadas ao abrigo da luz durante 15 minutos. Após a adição 

de 100 μL de tampão PBS-Wash, as placas foram submetidas a outra centrifugação. O 

sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em vortex para marcação das 
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moléculas de superfície com anticorpos anti-CD3 BV650, anti-CD4 BV605 e anti-CD8 

BV786 (Quadro 2). Foram utilizados controles de isotipo. Os anticorpos foram diluídos em 

solução tampão PBS, contendo proteínas inertes. Durante 30 minutos, as placas foram 

incubadas com 50 μL dos anticorpos de superfície diluídos ao abrigo de luz. As células foram 

fixadas adicionando-se 150 μL de solução de lise (citrato de sódio, formaldeído, 

dietilenoglicol e heparina). Por fim, foram adicionados 200 μL de PBS-Wash e as placas 

submetidas à última centrifugação. O sobrenadante foi descartado, as células ressuspendidas 

em 200 μL de solução fixadora MFF (paraformaldeído 10 g/L, cacodilato de sódio 1%, 

cloreto de sódio 6,67 g/L, pH 7,2) e, em seguida, transferidas para tubos de poliestireno de 

500 μL (Sarstedt®).  

Foram adquiridos 100.000 eventos no citômetro LSR Fortessa (BD Biosciences) no 

Laboratório Multiusuário de Citometria de Fluxo do Núcleo de Pesquisas em Ciências 

Biológicas (LMCF/NUPEB). Foram usadas Beads (CompBeads) específicas para a 

compensação do citômetro. A análise dos dados foi realizada por meio do programa FlowJo®. 

 

4.8. Quantificação da carga parasitária no baço pela técnica de PCR em tempo real  

A fim de averiguar a eficácia vacinal das proteínas quiméricas em estudo, a carga 

parasitária foi quantificada no baço, pois se trata de um dos principais órgãos afetados pela 

doença. A pesquisa de DNA do parasito se deu através da detecção e quantificação do gene 

DNA polimerase (gene de cópia única de L. infantum) por PCR em tempo real (qPCR). 

 

4.8.1. Extração de DNA do parasito e de fragmentos de baço 

 

A extração de DNA genômico do parasito e de fragmentos de baço foi realizada pelo 

método CTAB (Cetyl trimethylammonium bromide).  

Os fragmentos de baço foram previamente pesados entre 5 e 15 mg, identificados e 

acondicionados em tubo de 2 mL próprio para uso no Tissuelyser (Qiagen, EUA). Após a 

adição de 500 L do tampão de lise (Tris-HCl 20 mM, EDTA 5 mM, NaCl 400 mM, SDS 

1%, pH 8), as amostras foram homogeneizadas por inversão e incubadas a 37º C durante 60 

minutos, sendo agitadas em vortex a cada 20 minutos. Em cada tubo, foi inserida uma bead 

5mm. Então, o tecido foi macerado com auxílio do Tissuelyser (Qiagen, EUA) durante 2 

minutos. Depois deste processo, foram adicionados 100 µL de solução de cloreto de sódio 

(NaCl) 5M e as amostras foram homogeneizadas lentamente. Em seguida, as amostras foram 
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colocadas em banho seco à 65°C por 10 minutos. Foram adicionados 50 µL de CTAB/NaCl 

10% às amostras com posterior incubação em banho seco durante 20 minutos a 65°C. Com a 

adição de 400 µL de clorofórmio, as amostras foram agitadas em vortex e centrifugadas a 

12.000 x g durante 10 minutos. Em tubos de 1,5 mL, (Eppendorf, Eppendorf AG, Alemanha) 

foram adicionados 400µl de Isopropanol, seguido da transferência do sobrenadante contendo 

DNA. A homogeneização da solução foi obtida por inversão dos tubos durante 1 a 2 minutos 

até turvação do DNA. Então, as amostras foram incubadas à -20°C durante 60 minutos e, em 

seguida, centrifugadas a 12.000 x g por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e foi 

realizada a lavagem com 1000 µL de álcool 70% gelado foram adicionados. A solução foi 

novamente homogeneizada por inversão dos tubos durante 1 a 2 minutos e centrifugada por 5 

minutos a 12.000 x g. Após descarte do sobrenadante, as amostras de DNA foram hidratadas 

overnight com 100 µL de água milli-Q autoclavada. Por último, a concentração e a pureza do 

DNA foi adquirida em nanoespectrofotômetro  (Nanodrop 2000, Thermo Scientific, EUA) e 

expressa em ng/µL. As amostras foram armazenadas a -20ºC. 

Para extração de DNA genômico do parasito visando a construção de uma curva 

padrão, foram realizados procedimentos similares. Primeiramente, 1x108 parasitos estocados 

em tubos de 1,5 ml (Eppendorf, Eppendorf AG, Alemanha) foram retirados do freezer -80ºC, 

e após o descongelamento, foram ressuspendidos em 500 L solução de lise (Tris-HCl 50 

mM, EDTA 5 mM, NaCl 400 mM, SDS 1%, pH 8) e incubados por uma hora em banho seco 

a 37ºC. A adição de 20 L de Proteinase K (20mg/mL, Sigma Co., EUA) foi feita através da 

parede do tubo, seguido de homogeneização e incubação em banho seco a 55ºC overnight. O 

restante dos procedimentos foi realizado conforme descrito anteriormente. A amostra foi 

armazenada a -20ºC até a sua utilização na construção da curva-padrão. 

 

4.8.2. Quantificação da carga parasitária 

 

As reações de qPCR foram realizadas em placas de 96 poços MicroAmp Optical 96 – 

Well Reaction Plate with Barcode (Applied Biosystems, EUA) e processadas em 

termociclador ABI Prism 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems, EUA). 

Foram consideradas apenas as reações com eficiência entre 90 e 110% e curva padrão com 

valores satisfatórios de coeficiente de linearidade (r2= 0,95 e 0,999). Para confecção da curva 

padrão, amostras de L. infantum foram diluídas (105 a 100). Água livre de nucleases foi 

utilizada como controle negativo da reação.  
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As reações foram feitas usando TaqMan Gene Expression Master Mix (Applied 

Biosystems, EUA), DNA extraído na concentração de 50 ng/L, iniciadores (1μM), 0,25 μM 

de TaqMan Probe (VIC 5’ AGG AAA CCT GTG GAG CC 3’ MGB NFQ) e água livre de 

nucleases em quantidade suficiente para o volume final de 10 μL por poço. Para detecção e 

quantificação do DNA genômico do parasito, foi utilizado o par de iniciadores direto (5’ 

TGTCGCTTGCAGACCAGATG 3’) e reverso (5’ GCATCGCAGGTG TGAGCAC 3’), que 

amplificam um fragmento de 90 pb (acesso no GenBank: AF009147). O gene constitutivo do 

fator alfa de necrose tumoral murino (TNF-α) foi utilizado para verificar a integridade do 

DNA. Para tanto, o par de iniciadores utilizado foi TNF-5241 (5’ 

TCCCTCTCATCAGTTCTATGGCCCA 3’) e TNF-5411 (5’ CAGCA 

AGCATCTATGCACTTAGACCCC 3’) (Cummings & Tarleton, 2003), os quais amplificam 

um produto de 170 pb. Foram consideradas íntegras as amostras que tiveram amplificação na 

curva de dissociação (temperatura de melting) específica para o gene de TNF e uma pequena 

variação do Ct. As amostras foram testadas em duplicata. Primeiro, as amostras foram 

incubadas a 50ºC durante dois minutos e desnaturadas a 95ºC por 10 minutos, seguida de 40 

ciclos de desnaturação a 95ºC por 15 segundos e extensão dos iniciadores a 60ºC por 1 

minuto. A quantificação do número de cópias de DNA do parasito foi determinada por meio 

de uma regressão linear utilizando os valores de Ct obtidos pela curva padrão. Os resultados 

foram expressos pelo número de cópias do DNA do parasito por mg de tecido.  

 

4.9. Quantificação de óxido nítrico em sobrenadante de cultura de esplenócitos 

 

A dosagem de óxido nítrico (NO) foi feita por meio de um método indireto, que se 

baseia na redução de nitrato (NO3
-) a nitrito (NO2

-) pelo reagente de Griess. Para isso, foi 

coletado o sobrenadante de cultura de esplenócitos de 120 horas. Em placa de 96 poços de 

poliestireno de fundo chato (Nunc), foram adicionados 50 L de cada amostra em duplicata 

para dosagem de nitrito. Para confecção da curva-padrão, foi realizada uma diluição seriada 

utilizando uma solução estoque de nitrito de sódio (NaNO2) na concentração de 200 M. O 

reagente de Griess foi preparado misturando quantidades iguais (1:1) de Sulfanilamida 2,5% e 

Naftilenodiamina 0,7%. Após a adição de 50 L do reagente de Griess em todos os poços, a 

placa foi protegida ao abrigo da luz por 10 minutos. Por fim, foi realizada a leitura da 

absorbância em espectrofotômetro no comprimento de onda de 570 nm. A dosagem de óxido 
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nítrico foi mensurada através dos níveis de nitrito total, resultante da oxidação de NO, 

expressos em micromolar (M).  

 

4.10. Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software GraphPad Prism 

6.0 (Prism Software, EUA). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado a fim de verificar 

se os dados apresentaram distribuição normal. Os dados que tiveram distribuição normal 

foram analisados por meio do teste one-way ANOVA para averiguar as diferenças entre os 

grupos imunizados em comparação aos grupos controle, seguido do teste t não pareado com 

correção de Welch para as comparações entre os grupos imunizados. Os dados não-

paramétricos foram analisados utilizado o teste de Kruskal-Wallis para averiguar as diferenças 

entre os grupos imunizados em comparação aos grupos controle, acompanhado do teste de 

Mann-Whitney para as comparações entre os grupos imunizados. Foram consideradas 

significativas as diferenças quando p < 0,05. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados  
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5.1. Dosagem de imunoglobulinas 

 

Etapa 1 

 Na primeira etapa, foi observado aumento (p < 0,05) na produção de IgG total em 

todos os grupos imunizados com as duas proteínas quiméricas A e B quando comparados ao 

grupo controle Salina. Quando consideradas as subclasses de IgG, a proteína quimérica A 

elevou IgG1 (p < 0,05) nas doses de 5 e 20 g. Em todos os grupos imunizados com a 

proteína quimérica B, houve aumento (p < 0,05) de IgG1 quando comparado ao grupo 

controle Salina. Para a subclasse IgG2, todos os grupos imunizados com ambas proteínas 

quiméricas apresentaram aumento (p < 0,05) dessa imunoglobulina em comparação ao grupo 

controle Salina. Além disso, não houve diferença significativa entre os grupos imunizados 

para IgG total e suas subclasses (IgG1 e IgG2) (Figura 4). 

Figura 4: Reatividade humoral avaliada através da dosagem de imunoglobulinas murinas anti-Leishmania (IgG total, IgG1 e 

IgG2) no soro de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os valores foram expressos pela média ± 

desvio padrão da absorbância em 450 nm. A letra (a) representa diferença significativa (p < 0,05) com o grupo Salina (Sal). 
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Etapa 2 

 Na segunda etapa, quando as proteínas quiméricas foram associadas ao sistema de 

adjuvantes SM, nenhuma das doses testadas promoveu aumento significativo de IgG total, 

tanto para quimera A quanto para B. Além disso, não houve diferença significativa entre os 

grupos imunizados. A quimera A nas doses de 5 e 10 g induziu aumento (p < 0,05) de IgG1 

apenas quando comparada ao grupo controle Salina. A quimera B, por sua vez, não 

apresentou diferença significativa em nenhuma das doses testadas. Não foi observada 

diferença entre os grupos imunizados. Para a subclasse IgG2, a quimera A apresentou 

diferença significativa (p < 0,05) entre as doses de 5 e 20 g e 10 e 20 g (Figura 5). 

 

Figura 5: Reatividade humoral avaliada através da dosagem de imunoglobulinas murinas anti-Leishmania (IgG total, IgG1 e 

IgG2) no soro de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os valores foram expressos pela média ± 

desvio padrão da absorbância em 450 nm. As letras (a) e (b) representam as diferenças significativas (p < 0,05) com os 

grupos Salina (Sal) e Saponina + Monofosforil lipídio A (SM), respectivamente. As linhas conectoras representam as 

diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos imunizados. 
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5.2. Produção de citocinas intracitoplasmáticas 

 

Etapa 1 

Foi observado aumento (p < 0,05) no percentual das células T CD4+ produtoras de IL-

2 apenas na dose de 20 g da quimera A em comparação ao grupo controle Salina e aos 

grupos imunizados com 5 e 10 g. Ainda para a quimera A, houve aumento (p < 0,05) de 

células T CD8+ produtoras de IL-2 em todas as doses testadas quando comparadas ao grupo 

controle Salina. Para a proteína quimérica B, por sua vez, houve aumento (p < 0,05) da 

produção de IL-2 em todas as doses testadas em ambas subpopulações de linfócitos T quando 

comparadas ao grupo Salina. Em CD4+, foi observado também diferença significativa (p < 

0,05) entre os três grupos imunizados, enquanto em CD8+, houve aumento (p < 0,05) em 20 

g quando comparado as doses de 5 e 10 g (Figura 6).  

Com relação as citocinas pró-inflamatórias, houve um aumento (p < 0,05) no 

percentual de linfócitos T, tanto CD4+ quanto CD8+, produtores de IFN- e TNF- em todos 

os grupos imunizados com as proteínas quiméricas A e B quando comparados ao grupo 

Salina. Para a quimera A, no que diz respeito as células T CD4+, houve aumento (p < 0,05) na 

produção de IFN- na dose de 10 g quando comparadas as outras doses avaliadas. Já para 

células T CD8+, houve diferença significativa entre a menor dose em comparação as doses de 

10 e 20 g para a quimera A. Para a quimera B, foi observado aumento significativo na 

produção de IFN- por células T CD4+ em 10 g em comparação a dose de 5 g. Para 

citocina TNF-, por sua vez, foi observado aumento significativo da produção dessa citocina 

por células T CD4+ e CD8+  na dose de 20 g em relação as doses de 5 e 10 g para a 

quimera A. Para a quimera B, houve aumento (p < 0,05) da produção de TNF- por células T 

CD4+ na maior dose testada em comparação a 5 e 10 g, enquanto em CD8+ foram 

observadas diferenças significativas entre todos os grupos imunizados (Figura 6). 
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Figura 6: Percentual de linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores de citocinas intracitoplasmáticas (IL-2, IFN- e TNF-) após 

estimulação in vitro com ASLi em esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os 

valores foram expressos em mediana ± desvio padrão. A letra (a) representa a diferença significativa (p < 0,05) com o grupo 

Salina (Sal). As linhas conectoras representam as diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos imunizados. 

 

No que diz respeito a citocina IL-4, do tipo 2, todos os grupos vacinados com as 

proteínas quiméricas A e B tiveram redução (p < 0,05) no percentual de células T CD4+ e T 

CD8+ produtoras dessa citocina quando comparados ao grupo Salina. Adicionalmente, 

observou-se redução significativa na produção dessa citocina por células T CD8+  na dose 20 

g em relação a dose de 10 g da quimera A. O mesmo foi observado para a citocina 

imunomoduladora IL-10. Além disso, foi observado aumento na produção de IL-10 na dose 

de 10 g quando comparada as demais doses da quimera A, tanto em CD4+ quanto em CD8+ 

(Figura 7).  
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A razão da produção de citocinas intracitoplasmáticas (IFN-/IL-10) pelos linfócitos T 

CD4+ e CD8+, mostrou que ambas quimeras nas três doses promoveram aumento (p < 0,05) 

na produção da citocina pró-inflamatória em detrimento da citocina imunomoduladora. No 

que diz respeito às células T CD4+ houve menor razão na produção dessas citocinas na dose 

de 10 g da quimera A em comparação as doses de 5 e 20 g. Diferentemente da dose de 10 

g da quimera B, que apresentou aumento significativo da razão em comparação a dose de 20 

g. Já para células T CD8+, a dose de 20 g da quimera A teve uma produção bem expressiva 

de IFN-, sendo diferente dos grupos imunizados com 5 e 10 g. Em relação a quimera B, 

podemos observar que houve aumento significativo da razão de produção dessas citocinas na 

dose de 20 g quando comparada a dose de 10 g (Figura 8). 

 

Figura 7: Percentual de linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores de citocinas intracitoplasmáticas (IL-4 e IL-10) após 

estimulação in vitro com ASLi em esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os 

valores foram pela mediana ± desvio padrão. A letra (a) representa a diferença significativa (p < 0,05) com os grupos Salina 

(Sal). As linhas conectoras representam as diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos experimentais imunizados. 
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Figura 8: Razão das células T CD4+ e CD8+ produtoras de citocinas (IFN-/IL-10). Os valores foram expressos em mediana 

± desvio padrão. A letra (a) representa a diferença significativa (p < 0,05) com o grupo Salina (Sal). As linhas conectoras 

representam as diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos experimentais imunizados. 

 

 Com base nesses resultados, foi concebido um Heatmap com o intuito de facilitar o 

entendimento do conjunto de dados obtidos. Para isso, a produção das citocinas do grupo 

Salina foi considerada como produção basal e descontada dos demais grupos. O Heatmap é do 

tipo arco-íris, no qual a maior produção é expressa a partir dos tons amarelos até a cor 

vermelha, enquanto os tons de azul até violeta representam baixa expressão das citocinas. Na 

primeira etapa, as três doses testadas da quimera A apresentam tonalidades bem próximas, em 

se tratando tanto das citocinas pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias, tanto produzidas 

por células T CD4+ quanto por CD8+. O mesmo comportamento pode ser observado para a 

quimera B, com exceção de IFN-. Cabe destacar que é possível notar que o aumento da dose 

da proteína quimérica é diretamente proporcional ao aumento na produção da citocina IFN- 

pelos linfócitos T CD4+ (Figura 9). 
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Figura 9: Heatmap do tipo arco-íris representando a produção de citocinas intracitoplasmáticas (IL-2, IFN-, TNF-, IL-4 e 

IL-10) produzidas pelos linfócitos T CD4+ e CD8+. 
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(p < 0,05) na dose de 20 g em relação as doses de 5 e 10 g. Todos os grupos imunizados 

com a proteína quimérica B associada ao sistema SM, aumentaram (p < 0,05) o percentual de 

células T CD4+ e CD8+ produtoras de IFN- em comparação aos grupos controle Salina e SM. 

Para TNF- produzido pelas células T CD4+, foi observado aumento (p < 0,05) nas três doses 

testadas da quimera A quando comparado ao grupo controle Salina. Já para as células T 

CD8+, houve aumento significativo na produção de TNF- nas doses de 5 e 10 g da quimera 

A apenas em relação ao grupo Salina. A dose de 20 g apresentou aumento (p < 0,05) dessa 

subpopulação produtora de TNF- em comparação aos grupos controle (Salina e SM) e a 

menor dose testada. Para a quimera B, foi observado aumento significativo no percentual de 

células T CD4+ produtoras de TNF- nas doses de 10 e 20 g apenas em comparação ao 

grupo Salina. Em relação ao percentual de linfócitos T CD8+ produtores de TNF-, foi 

observado aumento na dose de 5 g em comparação a Salina e nas doses de 10 e 20 g em 

comparação a Salina e SM. Além disso, houve diferença significativa entre as doses de 10 e 

20 g em comparação a menor dose (Figura 10). 
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Figura 10: Percentual de linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores de citocinas intracitoplasmáticas (IL-2, IFN- e TNF-) após 

estimulação in vitro com ASLi em esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os 

valores foram expressos pela mediana ± desvio padrão. As letras (a) e (b) representam as diferenças significativas (p < 0,05) 

com os grupos Salina (Sal) e Saponina + Monofosforil lipídio A (SM), respectivamente. As linhas conectoras representam as 

diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos imunizados. 
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observado que todos os grupos imunizados com a proteína quimérica B associada ao sistema 

SM levaram a redução significativa da produção das citocinas IL-4 e IL-10, tanto por células 

T CD4+ quanto por CD8+ (Figura 11). 

 

Figura 11: Percentual de linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores de citocinas intracitoplasmáticas (IL-4 e IL-10) após 

estimulação in vitro com ASLi em esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os 

valores foram pela mediana ± desvio padrão. As letras (a) e (b) representam as diferenças significativas (p < 0,05) com os 

grupos Salina (Sal) e Saponina + Monofosforil lipídio A (SM), respectivamente. As linhas conectoras representam as 

diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos experimentais imunizados. 
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Figura 12: Razão das células produtoras de citocinas (IFN-/IL-10). Os valores foram expressos pela mediana ± desvio 

padrão. As letras (a) e (b) representam as diferenças significativas (p < 0,05) com os grupos Salina (Sal) e Saponina + 

Monofosforil lipídio A (SM), respectivamente. 

A associação do sistema de adjuvantes SM, na segunda etapa, permitiu uma maior 

distinção entre as doses testadas, principalmente em se tratando da quimera B. O emprego 
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células T CD4+ e CD8+ e IFN- pelas células T CD4+ na dose de 20 g para a quimera A 

associada ao sistema de adjuvantes. Para a quimera B também associada a SM, a dose de 10 

g chama atenção, pois apresenta produção elevada (p < 0,05) de TNF- por células T CD4+ 

e CD8+ (Figura 13). 
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Figura 13: Heatmap do tipo arco-íris representando a produção das citocinas intracitoplasmáticas (IL-2, IFN-, TNF-, IL-4 

e IL-10) produzidas pelos linfócitos T CD4+ e CD8+. 
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Figura 14: Percentual de proliferação de linfócitos T totais (CD3+) e suas subpopulações (CD3+CD4+ e CD3+CD8+) após 

estimulação in vitro com ASLi em esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os 

valores foram pela média ± desvio padrão. As letras (a) representa a diferença significativa (p < 0,05) com o grupo Salina 

(Sal). As linhas conectoras representam as diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos experimentais imunizados. 
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significativa entre as doses de 5 e 20 g para linfócitos T totais, bem como para CD8+. 

Similar à quimera A, todos os grupos imunizados com a quimera B em associação ao sistema 

de adjuvantes SM apresentaram aumento da proliferação de linfócitos T totais e suas 

subpopulações quando comparados aos grupos Salina e SM. Entretanto, não houve diferença 

significativa entre as doses, demonstrando que o comportamento dose-dependente não 

ocorreu após adição de adjuvantes na composição vacinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Percentual de proliferação de linfócitos T totais (CD3+) e suas subpopulações (CD3+CD4+ e CD3+CD8+) após 

estimulação in vitro com ASLi em esplenócitos de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os 

valores foram pela média ± desvio padrão. As letras (a) e (b) representam as diferenças significativas (p < 0,05) com os 

grupos Salina (Sal) e Saponina + Monofosforil lipídio A (SM), respectivamente. As linhas conectoras representam as 

diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos experimentais imunizados. 
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5.4. Quantificação da carga parasitária 

 

Etapa 1 

Com o intuito de avaliar a eficácia das vacinas quiméricas, foi realizada a 

quantificação da carga parasitária no compartimento esplênico. Na primeira etapa, foi possível 

observar que os camundongos imunizados com a proteína quimérica A na dose de 5 g 

apresentaram redução significativa da carga parasitária em comparação ao grupo controle 

Salina (Figura 16). Em relação à imunização com a proteína quimérica B, por sua vez, não 

houve diferença significativa entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Quantificação da carga parasitária expressa pelo número de cópias de DNA do parasito por mg de tecido no baço 

de camundongos BALB/c imunizados e desafiados com  L. infantum. Os valores foram expressos pela média ± desvio 

padrão. A letra (a) representa diferença significativa (p < 0,05) com o grupo Salina (Sal). 

 

Etapa 2 

 

 Na segunda etapa, a quimera A associada ao sistema de adjuvantes SM levou à 

redução significativa da carga parasitária no baço em todas as doses testadas. As doses 5 e 10 

g apresentaram menor carga parasitária quando comparadas aos grupos controle Salina e 

SM. Os camundongos imunizados com as doses de 5 e 10 g apresentaram redução de 83,3% 

e 85,5% da carga parasitária no baço em relação aqueles que foram inoculados com Salina, 
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respectivamente. A dose de 20 g obteve redução significativa (78,9%) apenas em 

comparação ao grupo Salina. Similar comportamento foi observado em relação à quimera B. 

O grupo imunizado com a dose de 5 g apresentou menor carga parasitária em 

comparação aos grupos controle Salina e SM, e redução de 84% em relação ao grupo Salina. 

Os grupos imunizados com 10 g (89,2%) e 20 g (69,6%) apresentaram redução da carga 

parasitária quando comparados somente ao grupo Salina (Figura 17). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Quantificação da carga parasitária expressa pelo número de cópias de DNA do parasito por mg de tecido no baço 

de camundongos BALB/c imunizados e desafiados por L. infantum. Os valores foram expressos pela média ± desvio padrão. 

As letras (a) e (b) representam as diferenças significativas (p < 0,05) com os grupos Salina (Sal) e Saponina + Monofosforil 

lipídio A (SM), respectivamente. 

 

5.5. Quantificação de óxido nítrico 

 

Etapa 1 

 

As doses de 5, 10 e 20 g da quimera A elevaram (p < 0,05) a produção de óxido 

nítrico em sobrenadante de cultura de esplenócitos. Entretanto, apenas a dose de 5 g 

apresentou diferença significativa quando comparada ao grupo controle Salina. Dentre as 

doses testadas da quimera B, somente a dose de 20 g apresentou aumento na produção de 

óxido nítrico em comparação ao grupo controle Salina (Figura 18). 
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Figura 18: Dosagem indireta de NO em sobrenadante de cultura de esplenócitos estimulados in vitro com ASLi, expressa em 

níveis de nitrito em M. Os valores foram expressos pela média ± desvio padrão. A letra (a) representa a diferença 

significativa (p < 0,05) com o grupo Salina (Sal). 

 

Etapa 2 

 Na segunda etapa, todas as doses avaliadas em associação ao sistema de adjuvantes 

promoveram aumento na produção de óxido nítrico tanto para quimera A quanto para B. 

Todos os grupos imunizados com a proteína quimérica A tiveram a produção de óxido nítrico 

aumentada (p < 0,05) em comparação aos grupos Salina e SM.  Já para quimera B, as doses 5 

e 10 g promoveram aumento (p < 0,05) da produção de óxido nítrico quando  comparadas 

aos grupos controle (Salina e SM), enquanto a dose de 20 g apresentou aumento 

significativo apenas em relação ao grupo SM (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostolin, T. L. V. P.                                                                                                     Resultados 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Dosagem indireta de NO em sobrenadante de cultura de esplenócitos estimulados in vitro com ASLi, expressa em 

níveis de nitrito em M. Os valores foram expressos pela média ± desvio padrão. As letras (a) e (b) representam as diferenças 

significativas (p < 0,05) com os grupos Salina (Sal) e Saponina + Monofosforil lipídio A (SM), respectivamente. 
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6. Discussão
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Vários esforços têm sido empenhados com ênfase principalmente na caracterização e 

teste de antígenos derivados de diferentes espécies de Leishmania como potenciais candidatos 

para futuras vacinas. Neste sentido, o conhecimento científico sobretudo em imunologia 

aplicada aos estudos vacinais pode gerar resultados com consequente impacto no controle das 

leishmanioses. Independentemente disso, ainda existem lacunas sobre os mecanismos de 

proteção e memória imunológica desencadeados por novos candidatos vacinais e 

imunobiológicos (MS/Brasil, 2014; Gradoni, 2015). 

De acordo com o MS e a literatura, ainda não dispomos de vacinas comprovadamente 

eficazes, sobretudo no que diz respeito à redução da incidência da doença em cães e, 

consequentemente, em humanos. Por meio da Instrução Normativa Interministerial 31 (IN-31) 

de 2007, o MS demandou a realização de inúmeros estudos afim de investigar o bloqueio de 

infecção em flebotomíneos, a distinção entre cães naturalmente infectados e os vacinados, e a 

validação de vacinas, bem como sua contribuição efetiva na redução da incidência tanto de 

LVC quanto de LVH em áreas endêmicas (MS/Brasil, 2007). 

Em 2018, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei n.°1738/11, que discorre sobre a 

instauração da Política Nacional de Vacinação contra a Leishmaniose Animal com a 

finalidade de prevenir a doença. Sendo assim, o projeto de lei propõe que seja obrigatória e 

gratuita a vacinação anual contra LVC. O projeto ainda está em tramitação e será analisado 

por outras instâncias. Entretanto, fica em aberto qual seria a vacina a ser empregada haja visto 

que, das duas vacinas existentes no mercado, uma não está de acordo com as exigências do 

MS, tendo sido suspensa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

e a outra é destinada à vacinação individual do cão, conforme mencionado anteriormente 

(MAPA, 2014; MS/Brasil, 2014; de Mendonça et al., 2016). 

Fica evidente, portanto, a importância de desenvolver vacina(s) mais eficaz(es), que 

possa(m) contribuir não apenas na atenuação do quadro clínico do animal, mas que 

proporcione a interrupção do ciclo de transmissão ao oportunizar a imunização efetiva do cão 

e/ou bloqueio da infecção de flebotomíneos. 

O advento da biotecnologia e sua aplicação no ramo da vacinologia está em crescente 

evolução e aprimoramento, permitindo o desenho racional e desenvolvimento de vacinas 

multiepítopos potencialmente imunogênicas, eficazes e seguras (De Groot & Berzofsky, 

2004; Bahrami et al., 2019; Brito et al., 2019). 
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O presente estudo avaliou experimentalmente de forma comparativa três doses de duas 

proteínas quiméricas, candidatas vacinais, formuladas na ausência e presença de sistema de 

adjuvantes Saponina e Monofosforil lipídio A (SM). As proteínas quiméricas foram 

consideradas imunogênicas, tanto no que se refere à resposta celular quanto a humoral, 

direcionando para uma resposta Th1 mediante possíveis mecanismos imunoprotetores capazes 

de atuar em resposta à infecção natural. Durante o protocolo de imunização foi realizado 

acompanhamento das alterações macroscópicas no local de inóculo. Após imunização com as 

proteínas quiméricas formuladas na ausência e presença de adjuvantes, foram consideradas 

ausentes úlceras e nódulos e nenhuma alteração local foi observada. Sendo assim, as proteínas 

quiméricas A e B se mostraram inócuas e seguras para a administração. 

A priori, comparamos a resposta imune humoral, mediada por anticorpos, gerada pelas 

proteínas quiméricas A e B. Realizou-se a determinação de imunoglobulinas murinas anti-

Leishmania seis semanas pós-desafio experimental. Apesar da resposta imune humoral não se 

associar diretamente com a proteção decorrente da vacinação, é indicada a realização da 

análise das imunoglobulinas G (IgG total e seus subtipos IgG1 e IgG2) já que níveis 

aumentados desses subtipos podem ser preditivos de proteção, sendo estas consideradas 

biomarcadores imunológicos complementares (Plotkin, 2008; Reis et al., 2010). Cabe 

acrescentar que, em modelo murino experimentalmente infectado, o fenótipo protetor está 

relacionado à elevação de IgG2 específica (Day, 2007). 

Na primeira etapa, observou-se que em todos os grupos imunizados com as duas 

proteínas quiméricas A e B houve indução da produção de IgG total e das subclasses IgG1 e 

IgG2 específicos, com exceção do grupo da dose de 10 g da quimera A para IgG1. A razão 

da produção das imunoglobulinas anti-Leishmania IgG2/IgG1 foi maior que 1, sugerindo a 

predominância da resposta imune Th1 em camundongos BALB/c imunizados com as 

proteínas quiméricas formuladas sem adjuvantes. Resultados similares foram obtidos por 

Carcelén e colaboradores (2009), no qual houve indução de uma resposta precoce e intensa a 

anticorpos IgG2 específicos em cães vacinados com uma única dose de 100 g da proteína 

quimérica Q na ausência de qualquer adjuvante. É preciso destacar que a proteína quimérica 

Q, vacina comercializada como Letifend®, é composta pelas proteínas histona H2A, Lip2a e 

Lip0, que também são constituintes da proteína quimérica A deste estudo (Carcelén et al., 

2009). Adicionalmente, a proteína LiP2a, na ausência de adjuvante, possui a capacidade de 

gerar uma forte resposta humoral em camundongos BALB/c imunizados (Soto, Alonso & 

Requena, 2000). De forma interessante, a menor dose avaliada da quimera B apresentou uma 
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produção de IgG2 2,31 vezes maior que a de IgG1. Tanto Agallou et al. (2017) quanto 

Shahbazi et al. (2015) observaram aumento dos níveis de IgG2, respectivamente a partir do 

emprego de peptídeo sintético de epítopos imunogênicos de CPA associado a MPLA em 

camundongos BALB/c e L. tarentolae recombinante A2-CPA-CPB-CTE em cães vacinados. 

No estudo de Agallou et al. (2017), os níveis de IgG1 também se elevaram, assim como no 

presente estudo. Com base nestes achados, podemos sugerir que, mesmo na menor dose 

empregada, as vacinas quiméricas são capazes de desencadear uma resposta imune protetora. 

Quando avaliamos as proteínas quiméricas A e B formuladas na presença do sistema 

de adjuvantes SM, não houve indução de formação de IgG total anti-Leishmania. Em estudos 

conduzidos por de Mendonça et al. (2016) em camundongos BALB/c seguindo um protocolo 

de imunização similar, não houve diferença em relação às imunoglobulinas específicas IgG 

total, IgG1 e IgG2 entre os grupos vacinados com as vacinas LBSap, LeishTec® e 

Leishmune® em comparação com grupo controle Salina (inoculado com 0,85% de salina 

estéril) após 30 dias do desafio experimental. Em contrapartida, Alves-Silva et al. (2017) 

observou aumento de IgG, IgG1 e IgG2 anti-NH36 quando empregou a quimera recombinante 

(F1F3-NH36) formulada com Saponina em camundongos BALB/c. Entretanto, Alves-Silva et 

al. (2017) não apresenta dados sobre anti-Leishmania, apenas sobre anti-NH36 e, além disso, 

a maior expressividade dos seus resultados, provavelmente, se deve ao fato de ter sido 

empregada uma dose de 100 g da quimera vacinal, enquanto no presente estudo as doses 

utilizadas foram até 20 vezes menores. 

Em relação ao subtipo IgG1, observou-se aumento nas doses de 5 e 10 g da quimera 

A formulada com o sistema de adjuvantes SM. Soto, Alonso & Requena (2000) também 

observaram indução de produção de imunoglobulinas IgG1 em camundongos BALB/c 

imunizados com LiP2a. Apesar do aumento do subtipo IgG1, a dose de 10 g apresentou 

razão da produção das imunoglobulinas anti-Leishmania IgG2/IgG1 maior que 1. Isso pode 

ser atribuído à proteína Lip2a, a qual é capaz de desencadear uma resposta Th2, apresentando 

um equilíbrio Th1/Th2 com predomínio da resposta Th1 (Iborra et al., 2008). 

Após o término do protocolo de imunização e desafio experimental, foi realizada 

análise in vitro da atividade proliferativa dos linfócitos T totais (CD3+) e suas subpopulações 

(CD3+CD4+ e CD3+CD8+), nos grupos imunizados com as proteínas quiméricas, frente a 

estimulação com ASLi. Os dados obtidos demonstraram que as proteínas quiméricas 

formuladas com e sem adjuvantes foram capazes de elevar o percentual de proliferação de 

linfócitos T específicos, corroborando com os achados obtidos por Dikhit et al. (2017) e 
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Mahantesh et al. (2017). A detecção de linfócitos T responsivos provavelmente está associada 

a uma resposta específica frente a infecção experimental por L. infantum, demonstrando o 

potencial das proteínas quiméricas como candidatas vacinais. Na primeira etapa, o estudo 

dose-resposta foi observado que o aumento da dose administrada aumentava a proliferação 

celular gradativamente. Em contrapartida, a adição do sistema de adjuvantes SM contribuiu 

para indução da proliferação celular e fez com que não houvesse diferença significativa entre 

as três doses testadas. 

Os camundongos imunizados com as proteínas quiméricas A e B, na presença ou 

ausência de sistema de adjuvantes SM, apresentaram aumento no percentual de proliferação 

da subpopulação de linfócitos T CD8+. Previamente, Reis et al. (2006b) mostraram maior 

resposta antígeno-específica in vitro em esplenócitos T CD8+ de cães assintomáticos. Tal 

resposta de T CD8+ parece ser necessária, pois confere proteção (Carcelén et al., 2009, Reis et 

al., 2009). As células T CD8+ ativadas atuam de três formas: secreção de citocinas IFN-γ e 

TNF-α; a liberação de grânulos citotóxicos como perforina e granzima; e a destruição das 

células infectadas por meio da interação Fas-FasL (Gautam et al., 2014). Cabe acrescentar que 

QS-21 (fração purificada de saponina) estimula a indução de células T CD8+ citotóxicas 

(Newman et al., 1997; Kashala et al., 2002). O mesmo comportamento foi observado em 

relação a subpopulação de linfócitos T CD4+. Segundo Jawed, Dutta & Majumdar (2019), a 

presença de células T CD4+, dada sua secreção de citocinas pró-inflamatórias, é propícia na 

proteção e controle da infecção por Leishmania. 

Foi realizada a determinação do perfil de linfócitos T CD4+ e T CD8+ produtores de 

IL-2, IFN-, TNF-, IL-4 e IL-10 induzidos após estimulação in vitro com ASLi. Segundo 

Darrah et al. (2007), a citocina IL-2 está relacionada a expansão clonal de linfócitos T CD4+ e 

T CD8+ e secreção de citocinas. A IL-2 é produzida principalmente pelas células T CD4+ e, 

em menores quantidades por células T CD8+ e células Natural killer (NK) (Gaffen & Liu, 

2004; Boyman et al., 2012). Houve aumento dos níveis de IL-2 por células T CD4+ nos 

animais imunizados com a proteína quimérica A na dose de 20 g formulada com ou sem 

sistema de adjuvantes SM. Em relação a quimera B, houve maior produção de IL-2 na dose de 

20 g. A adição dos adjuvantes fez com que não houvesse diferença significativa entre as 

doses de 10 e 20 g. 

IFN-γ e TNF-α são citocinas pró-inflamatórias, que merecem destaque por estarem 

envolvidas na proteção contra as leishmanioses. O IFN-γ estimula a produção de NO por 

macrófagos ativados, bem como combate à patógenos intracelulares, promove a diferenciação 
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de células T CD4+ no subconjunto Th1 e, por fim, inibe desenvolvimento de células Th2. 

Dikhit et al. (2017) observaram aumento significativo de células T CD4+ produtoras de IFN-γ, 

enquanto Martins et al. (2016) demonstraram elevação tanto células T CD4+ quanto de T 

CD8+ produtoras de IFN-γ em camundongos vacinados. Assim como observado quanto à 

proliferação celular, houve um aumento gradativo no percentual de células T CD4+ e T CD8+ 

produtoras de IFN- e TNF- na primeira etapa. Ainda em relação às citocinas IFN- e TNF-

 produzidas por T CD4+ e T CD8+ na segunda etapa, foi observada maior produção para 

quimeras A e B formuladas com o sistema de adjuvantes SM nas doses 10 e 20 g, 

respectivamente. Esse comportamento indica o direcionamento para uma resposta Th1 

conforme o esperado. É bem estabelecido na literatura que vacinas eficazes ativam imunidade 

inata através de respostas inflamatórias, sendo vantajosa ao proporcionar imunogenicidade 

(Nakayama, 2016). 

A suscetibilidade à leishmaniose está relacionada ao desenvolvimento de uma resposta 

Th2, caracterizada pela produção de citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 (Sacks & Noben-Trauth, 

2002). Após imunização com as proteínas quiméricas A e B, observamos redução dos níveis 

de IL-4 em todas as doses avaliadas, reforçando a obtenção de uma resposta inflamatória. 

A citocina IL-10 está associada à progressão e suscetibilidade da doença, atuando na 

modulação da resposta imune através do bloqueio da ativação da resposta Th1 reduzindo os 

níveis de IFN- (Mesquita et al., 2018). Adicionalmente, inibe a ativação de macrófagos, 

diminuindo sua capacidade em eliminar o parasito. Além disso, altos níveis de IL-10 podem 

ser necessários frente uma resposta imune extremamente polarizada, buscando limitar o dano 

tecidual (Kane & Mosser, 2001; Anderson et al., 2007). A adição do sistema de adjuvantes 

SM levou ao aumento nos níveis de IL-10 em comparação a imunização apenas com as 

proteínas quiméricas. Entretanto, ainda foi menor quando comparado ao grupo inoculado com 

solução salina. É provável que a produção de IL-10 possa estar relacionada ao seu papel na 

modulação da resposta imune, principalmente em resposta a um ambiente pró-inflamatório 

desencadeado após a vacinação, isto é, ao atuar como um mecanismo de feedback através do 

aumento de sua secreção (Anderson et al., 2007). 

A imunização com as proteínas quiméricas formuladas com o sistema de adjuvantes 

SM permitiu a elevação dos níveis das citocinas IL-2, INF- e TNF- e redução dos níveis 

das citocinas IL-4 e IL-10. Em estudo prévio também houve aumento dos níveis das citocinas 

IFN-γ, IL-2 e TNF-α em camundongos BALB/c imunizados com uma vacina multiepítopo 

(30 g) associada ao Adjuvante Completo de Freund (ACF) e Incompleto de Freund (IFA) 
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(Valiki et al., 2019). Os resultados do presente estudo corroboram os achados de Dikhit e 

colaboradores (2017), que observaram aumento nos níveis de IFN- e redução dos níveis de 

IL-10 em camundongos BALB/c após imunização com coquetel de peptídeos de L. donovani 

(50 g) associado ao Adjuvante Completo de Freund (ACF). Iborra et al. (2008), por sua vez, 

observaram que a proteção em camundongos BALB/c, após a vacinação com LRP associado 

a CpG-ODN, também está relacionada a redução na produção de IL-4 e IL-10 e aumento de 

IFN-. Apesar de termos utilizado dosagens inferiores em comparação aos estudos citados, os 

resultados obtidos tiveram tanta expressividade quanto os observados por Valiki et al. (2019), 

Dikhit et al. (2017) e Iborra et al. (2008). 

Quando determinamos a razão das células T CD4+ e T CD8+ produtoras das citocinas 

IFN-/IL-10, foi observado aumento da produção da citocina IFN- em detrimento da citocina 

IL-10 nas duas etapas. Embora tenham observado aumento nos níveis de IL-10, Sachdeva e 

colaboradores (2009) também apresentaram maior razão de IFN-/IL-10 após o desafio por L. 

donovani em camundongos BALB/c imunizados com as vacinas de DNA constituídas por 

epítopos de células T (Poly/pcDNA e Poly/Hsp/pcDNA), indicando predominância da 

resposta Th1. 

As proteínas quiméricas formuladas sem o sistema de adjuvantes SM apresentaram 

razões mais expressivas, sobretudo em relação às células T CD4+ nas doses de 5 e 10 g, 

respectivamente das quimeras A e B, e quanto para as células T CD8+, nas doses de 20 g da 

quimera A e 5 g da quimera B. A associação com o sistema de adjuvantes SM tornou as 

razões semelhantes entre as três doses testadas, sugerindo que o emprego dos adjuvantes 

permitiu resposta similar entre as diferentes doses e, assim, favorecendo o uso da menor dose. 

Conforme o esperado, nossos resultados reforçam o potencial dos adjuvantes em reduzir a 

dose do antígeno. Além disso, valores elevados da razão IFN-/IL-10 podem fornecer uma 

substancial correlação de proteção em camundongos imunizados (Roberts et al., 2005). 

O baço é um dos principais órgãos afetados pela doença. Além disso, há o 

estabelecimento de um quadro de infecção persistente em modelo murino (Kaye et al., 2004; 

Loeuillet et al., 2016), o que torna esse órgão útil para avaliação da eficácia vacinal. Houve 

redução de 61,6% da carga parasitária no baço seis semanas pós desafio experimental apenas 

na dose de 5 g da proteína quimérica A em comparação ao controle Salina. Nas demais 

doses avaliadas, não houve redução da carga parasitária nos animais imunizados com as 

proteínas quiméricas formuladas na ausência do sistema de adjuvantes SM. Sendo assim, 

apesar de serem imunogênicas, estas não foram capazes de conferir proteção. 
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Quando as proteínas quiméricas foram associadas ao sistema de adjuvantes SM, houve 

redução significativa da carga parasitária no baço em todas as doses avaliadas. Ambas 

quimeras na dose de 10 g tiveram o maior percentual de redução da carga parasitária, sendo, 

respectivamente, 85,5% para a quimera A e 89,2% para a quimera B. Martins et al. (2016) e 

de Mendonça et al. (2016) obtiveram redução de carga parasitária de 49,8% e 42% no baço de 

camundongos BALB/c imunizados com proteína quimérica recombinante associada à 

saponina e LBSap. As candidatas vacinais testadas neste estudo levaram a uma redução 2 

vezes maior da carga parasitária em comparação ao obtido por Martins et al. (2016) e de 

Mendonça et al. (2016). Esse resultado pode ser atribuído a entrega de múltiplos epítopos, o 

que favorece o aumento do reconhecimento pelo sistema imune (Agallou et al., 2017; 

Bahrami et al., 2019). 

A produção de NO em sobrenadante de cultura in vitro também pode ser considerada 

um biomarcador de imunidade contra Leishmania uma vez que os níveis de NO aumentam em 

cães vacinados (Holzmuller et al., 2005; Giunchetti et al., 2007; Reis et al., 2010). Por isso, 

avaliamos a produção de NO em sobrenadante de cultura de esplenócitos estimulados com 

ASLi por 120 horas. Espera-se baixa produção de nitrito no grupo inoculado com solução 

salina, devido à ausência de fragmentos antigênicos durante o protocolo de imunização. 

Entretanto, a maioria dos grupos imunizados com as proteínas quiméricas formuladas sem o 

sistema de adjuvantes SM também não apresentaram aumento significativo da produção de 

NO, com exceção das doses de 5 g da quimera A e 20 g da quimera B. Dessa forma, é 

possível concluir que não houve ativação de macrófagos e, como consequência, não houve 

redução da carga parasitária no compartimento esplênico. 

Por outro lado, na segunda etapa, observou-se a indução da produção de nitrito no 

sobrenadante de cultura após estimulação antígeno-específica, indicando ativação dos 

macrófagos esplênicos nos grupos imunizados com as proteínas quiméricas formuladas com o 

sistema de adjuvantes SM. A presença de macrófagos ativados, produtores de NO e espécies 

reativas de oxigênio, está relacionada com o aumento de linfócitos T CD4+ específicos 

produtores das citocinas IFN- e TNF-. Dikhit et al. (2017) também encontraram tais 

resultados, o que pode estar associado ao emprego de adjuvantes na formulação. No presente 

estudo, utilizamos a saponina, que é reconhecida por ativar vias inatas específicas em 

monócitos (Marty-Roix et al., 2015). Sendo assim, o uso dos adjuvantes na formulação 

vacinal contribuiu para o recrutamento de monócitos, diferenciando-se em macrófagos que, 

por sua vez, foram ativados pela citocina IFN- e aumentaram a produção de NO. 
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A intensidade e a qualidade da resposta imune adaptativa são influenciadas pela 

resposta imune inata, a qual é ativada de forma mais eficiente por meio da ação dos 

adjuvantes. As APCs, como por exemplo as DCs e os macrófagos, são responsáveis por 

mediar a interação entre essas respostas, por serem ativadas via receptores de reconhecimento 

de padrão (PRRs), tais como receptores do tipo Toll-Like (TLRs). Por serem agonistas de 

TLRs, os adjuvantes empregados neste estudo provocam aumento da inflamação através de 

células produtoras de IFN-γ e IL-2, nas quais estimulam a imunidade celular (Vitoriano-Souza 

et al., 2012; Golec et al., 2015; Marty-Roix et al., 2015). A partir da ativação dos TLRs, 

ocorre uma cascata de sinalização, que resulta, dentre outros aspectos, no recrutamento de 

células imunocompetentes (Andrews et al., 2013). Além disso, em estudo prévio Brito et al. 

(submetido à publicação) demostraram uma boa interação entre as proteínas quiméricas A e B 

e os receptores TLR3 e TLR4 murinos, através de ferramentas de imunoinformática. 

Em síntese, a adição do sistema de adjuvantes SM às formulações vacinais aprimorou 

a ativação da resposta imune inata resultando na melhora das respostas adaptativas. Sendo 

assim, os resultados apresentados fortalecem a hipótese de que a imunização com as proteínas 

quiméricas formuladas com SM leva à formação de uma resposta imune protetora contra o 

agente etiológico da doença, tornando-se possível a eliminação e controle do parasito uma vez 

que houve o aumento preferencial de linfócitos T CD4+ e T CD8+ produtores de IFN- e TNF-

, com redução significativa na produção das citocinas anti-inflamatória IL-4 e 

imunomoduladora IL-10 por estas células. Consequentemente, observou-se aumento da 

produção de NO resultando na redução da carga parasitária no baço. Além disso, o efeito 

protetor também está associado a capacidade de indução de formação de células de memória 

central e efetora, e células multifuncionais como demonstrado por Brito et al. (submetido à 

publicação) em camundongos vacinados com as proteínas quiméricas A e B formuladas com 

saponina.  

Diante disso, os resultados obtidos no presente estudo confirmam a hipótese, isto é, o 

aumento das doses das proteínas quiméricas e/ou associação com adjuvantes potencializa a 

imunogenicidade e reduz a carga parasitária em camundongos BALB/c imunizados e 

desafiados por L. infantum. 
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As proteínas quiméricas A e B foram consideradas imunogênicas e capazes de induzir 

mecanismos imunoprotetores em potencial contra a infecção por L. infantum. Após seis 

semanas do desafio experimental, houve redução da carga parasitária no baço, demonstrando 

a eficácia das proteínas quiméricas. 

As doses de 5 g da proteína quimérica A e 10 g da proteína quimérica B, 

formuladas com o sistema de adjuvantes Saponina e Monofosforil lipídio A, destacaram-se 

em relação a imunogenicidade e proteção por apresentar o melhor perfil imunológico bem 

como menor carga parasitária no baço em comparação com as outras doses. Desta forma, as 

proteínas quiméricas podem ser consideradas excelentes candidatas vacinais a prosseguir em 

ensaios clínicos de fase I e II. 
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