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RESUMO

A leishmaniose visceral é considerada a mais grave dentre as formas clínicas das
leishmanioses e até o presente momento não há uma vacina que possa ser
empregada em campanhas de controle e profilaxia dessa doença. No intuito de
aprimorar estratégias para o desenvolvimento de vacinas, a vacinologia reversa, por
meio da imunoinformática é uma moderna tecnologia que aborda metodologias
computacionais para a busca de novos alvos e candidatos vacinais. Em um estudo
prévio do nosso grupo de pesquisa, duas quimeras foram desenhadas empregando a
estratégia da imunoinformática, Quimera A e Quimera B, e quando associadas ao
adjuvante saponina, apresentaram resultados promissores em modelo murino.
Entretanto, este modelo não reflete a evolução clínica observada em cães e humanos
infectados pelo parasito. Neste sentido, é fundamental avaliar estes potenciais
imunobiológicos em um modelo experimental que desenvolva de forma semelhante
aspectos, clínicos-patológicos, imunológicos e parasitológicos observados em cães e
humanos durante a progressão da LV. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi
avaliar a imunogenicidade e eficácia das quimeras isoladas e/ou associadas ao
sistema de adjuvantes saponina e monofosforil lipídeo A (MPL) em modelo hamster
(M. auratus) desafiados com L. infantum. Os animais foram divididos em seis grupos
experimentais compreendendo: grupo salina (SAL), sitema de adjuvantes saponina e
MPL (SM), quimera A (QA), quimera A associada a saponina+MPL (QASM), quimera
B (QB) e quimera B associada a saponina+MPL (QBSM). Esses animais foram
imunizados com três doses de cada uma das composições vacinais em intervalos de
15 dias entre as doses. Após 21 dias da última dose, os hamsters foram desafiados
com promastigotas de L. infantum em fase estacionária de crescimento, pela via
intraperitoneal e após 60 dias os animais foram necropsiados. Amostras de sangue,
soro, fragmentos do baço foram obtidos para a realização de diferentes análises
laboratoriais através de análises hematológicas, bioquímicas, imunológicas e
parasitológicas. Em relação às análises hemato-bioquímicas, observamos que os
grupos imunizados apresentaram parâmetros de leucograma, eritrograma e das
funções renais, hepáticas e proteinograma normais. Entretanto, foram observadas nos
grupos controle (SAL) e sistema de adjuvantes (SM) queda nos valores de plaquetas
e alterações nas dosagens hepáticas, principalmente de ALT. A análise da resposta
humoral pelo perfil de IgG-total anti-Leishmania, evidenciou uma redução na
reatividade desse anticorpo nos grupos imunizados em relação aos grupos controles.
Além disso, foi evidenciado nos grupos imunizados uma elevada resposta próinflamatória de esplenócitos com aumento da produção de citocinas como IFN- e
TNF-, tanto por linfócitos totais e pela subpopulação CD4+, bem como uma redução
na produção da citocina IL-10 por estas células. As vacinas demonstraram eficácia
constatada pela redução do parasitismo esplênico nos grupos imunizados chegando
a mais de 90% de redução da carga parasitária o que pode estar relacionado também
com a alta produção de óxido nítrico (NO) encontrada nesses grupos. Dessa forma,
os resultados obtidos no presente trabalho sugerem o potencial de imunogenicidade
e proteção das quimeras avaliadas, a relevância da utilização do hamster como
modelo experimental para LV, bem como a importância de novas estratégias como a
imunoinformática para o desenvolvimento de vacinas para a LV.
Palavras-chave: Leishmania infantum, hamster, imunoinformática

Visceral leishmaniasis is considered the most serious among the clinical forms of
leishmaniasis and until now there is no vaccine that can be used in campaigns to
control and prevent this disease. In order to improve strategies for vaccine
development, reverse vaccinology, through immunoinformatics is a modern
technology that addresses computational methodologies for the search for new targets
and vaccine candidates. In a previous study by our research group, two chimeras were
designed using the immunoinformatics strategy, Chimera A and Chimera B, and when
associated with the adjuvant saponin, they showed promising results in a murine
model. However, this model does not reflect the clinical evolution observed in dogs
and humans infected by the parasite. In this sense, it is essential to evaluate these
immunobiological potentials in an experimental model that similarly develops clinicalpathological, immunological and parasitological aspects observed in dogs and humans
during the progression of VL. Thus, the objective of this work was to evaluate the
immunogenicity and efficacy of chimeras isolated and / or associated with the adjuvant
system saponin and monophosphoryl lipid A (MPL) in a hamster model (M. auratus)
challenged with L. infantum. The animals were divided into six experimental groups
comprising: saline group (SAL), saponin and MPL adjuvant system (SM), chimera A
(QA), chimera A associated with saponin + MPL (QASM), chimera B (QB) and chimera
B associated with saponin + MPL (QBSM). These animals were immunized with three
doses of each vaccine composition at intervals of 15 days between doses. After 21
days of the last dose, the hamsters were challenged with L. infantum promastigotes in
a stationary growth phase, through the intraperitoneal route and after 60 days the
animals were necropsied. Samples of blood, serum, spleen fragments were obtained
for carrying out different laboratory analyzes through hematological, biochemical,
immunological and parasitological analyzes. Regarding the hemato-biochemical
analyzes, we observed that the immunized groups had normal leukogram, erythrogram
and renal, hepatic and proteinogram parameters. However, in the control (SAL) and
adjuvant system (SM) groups, a drop in platelet values and changes in liver
measurements, especially ALT, were observed. The analysis of the humoral response
using the anti-Leishmania IgG-total profile showed a reduction in the reactivity of this
antibody in the immunized groups in relation to the control groups. In addition, a high
pro-inflammatory response of splenocytes was observed in the immunized groups with
increased production of cytokines such as IFN- and TNF-, both by total lymphocytes
and by the CD4+ subpopulation, as well as a reduction in the production of cytokine IL10 for these cells. The vaccines demonstrated efficacy verified by the reduction of
splenic parasitism in the immunized groups reaching more than 90% reduction in the
parasitic load, which may also be related to the high production of nitric oxide (NO)
found in these groups. Thus, the results obtained in the present work suggest the
potential for immunogenicity and protection of the chimeras evaluated, the relevance
of using the hamster as an experimental model for VL, as well as the importance of
new strategies such as immunoinformatics for the development of vaccines for VL.
Key-words: Leishmania infantum, hamster, immunoinformatic
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APCs– Células apresentadoras de antígeno
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BOD - Biochemical oxygen demand
BSA – Albumina de soro bovino
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GMP – Good manufacturing practices
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HCl – Ácido Clorídrico
IFN-γ – Interferon gama
IgG – Imunoglobulina da classe G
IL – Interleucina
IL-10 – Interleucina 10
iNOS - Óxido nítrico sintase induzida
IP– Intraperitoneal
LIT - Liver Infusion Triptose (Meio de Cultivo Celular)
LV – Leishmaniose visceral
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TNF-α – Fator de necrose tumoral-α
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WHO– World Health Organization (OMS)
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1.1

INTRODUÇÃO

ASPECTOS GERAIS DA LEISHMANIOSE VISCERAL
As leishmanioses são um complexo de doenças causadas por diferentes

espécies de protozoários intracelulares obrigatórios do gênero Leishmania, família
Tripanossomatidae e ordem Kinetoplastidae. De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), cerca de 97 países são endêmicos para a doença com uma
estimativa de 700.000 a 1 milhão de novos casos e de 26.000 a 65.000 mortes
anualmente em decorrência da leishmaniose (WHO, 2018).
A leishmaniose visceral (LV) é considerada a forma clínica mais grave
dentre as leishmanioses, sendo responsável pela morte de cerca de 95% dos casos
não tratados (REITHINGER et al., 2007; PAHO/WHO, 2012). Estima-se que 300.000
novos casos de LV ocorram em todo o mundo a cada ano e o Brasil está entre os
dez países com maior número de casos (WHO, 2019). Em relação ao continente
americano, o Brasil representa 90% dos casos reportados da doença e segundo o
Ministério da Saúde (2018), em 2016 foram notificados aproximadamente 3200 novos
casos de leishmaniose visceral distribuídos em todas as regiões brasileiras (MS,
2018).
A LV apresenta um amplo espectro de formas clínicas, o que varia de
acordo com a espécie do parasito, fatores eco-epidemiológicos, imunológicos e
características genéticas e nutricionais do hospedeiro (MCMAHON-PRATT &
ALEXANDER, 2004). São duas as principais espécies de Leishmania como agentes
etiológicos da doença: Leishmania (Leishmania) donovani, causadora da LV
antroponótica no Velho Mundo (Ásia, África e Europa) e a Leishmania (L.) infantum
(NICOLLE, 1908), distribuída no Velho Mundo e no Novo Mundo (América do Sul e
Central) e que apresenta características zoonóticas (LAINSON & SHAW, 1978;
LUKES et al., 2007).
Desde 2003, estão em vigor as diretrizes de vigilância e controle da
leishmaniose visceral, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que consistem em: 1)
diagnóstico e tratamento sistemático e precoce dos casos humanos; 2) eutanásia dos
cães soropositivos; 3) controle vetorial com inseticidas (SVS/MS, 2003). No entanto,
desde 2012 destaca-se o aumento de mortes causadas em decorrência da LV,
chegando a taxa de 7,9% de letalidade nas Américas em 2016, sendo considerada a
mais alta quando comparada a outros continentes (PAHO/WHO, 2018) e coeficiente
2
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de incidência de 1,55 casos/100.000 habitantes. É importante ressaltar que no Brasil
a incidência anual da LV tem aumentado discretamente juntamente com o aumento
significativo da letalidade nos últimos anos, mesmo com avanços médicos importantes
e com o desenvolvimento de diretrizes específicas para os casos mais graves da
doença (COSTA, 2011; COURA-VITAL et al., 2011).
1.2

RESPOSTA IMUNE E O MECANISMO DE PROTEÇÃO EM MODELOS

EXPERIMENTAIS NA LV
Embora nenhum modelo animal reproduza inteiramente a doença como é
observada em humanos (HANDMAN, 2001), alguns são largamente utilizados
especialmente para a avaliação da eficácia de compostos anti-Leishmania
antecedentes aos ensaios pré-clínicos em cães e clínicos em humanos (MEARS et al,
2015). Em condições experimentais, o progresso da doença está diretamente
relacionado com a via de infecção, a cepa do parasito, bem como a concentração do
inoculo utilizado (NIETO et al., 2011; MOREIRA, 2012;).
Os camundongos BALB/c são importantes como modelo experimental em
estudos para LV. Embora esse modelo não reproduza idealmente a doença observada
em cães e humanos, ele facilita a identificação de genes ou a predição da
funcionalidade de seus papeis, assim como tem auxiliado na investigação de
mecanismos imunológicos envolvidos da leishmaniose visceral humana (LVH) e
leishmaniose visceral canina (LVC) (NIETO et al., 2011). Uma das dificuldades
enfrentadas na utilização de camundongos como modelo experimental é a
necessidade de injetar o parasito por via intravenosa, a fim de induzir um padrão
reprodutível de colonização do fígado e do baço pelo parasito (HANDMAN et al.,
2001). Dessa forma, a resposta imune à infecção por L. infantum e L. donovani pode
variar acentuadamente entre o fígado e o baço no mesmo animal, sendo, portanto,
órgão-específica (GOTO & LINDOSO, 2004). No fígado, a infecção pode resolver com
imunidade subsequente à reinfecção, enquanto no baço os parasitos podem persistir
por maior tempo (ENGWERDA & KEYE, 2000). Essa resposta imune órgãoespecífica, que é capaz de controlar a progressão da doença após as duas primeiras
semanas de infecção, é possivelmente desencadeada por uma resposta
predominantemente Th1, podendo tornar os camundongos resistentes à reinfecção
3
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(MURRAY et al., 1987; GOTO & LINDOSO, 2004; LORÍA-CERVERA & ANDRADENARVÁEZ, 2014). Assim, esse modelo é também uma vantagem para estudos sobre
infecções

auto-resolutivas

ou

subclínicas

(LORÍA-CERVERA

&

ANDRADE-

NARVÁEZ, 2014).
O cão (Canis familiaris) apresenta alta prevalência da infecção pelo
parasito, sendo considerado um importante reservatório, uma vez que é encontrado
alto parasitismo cutâneo mesmo em quadros assintomáticos. Este fato reforça a
importância da espécie canina no ciclo de transmissão da doença, podendo atuar
como fonte de infecção para o inseto vetor (SOLLANO-GALLEGO, 2004; QUEIROZ,
2010). Devido a isso, é fundamental o desenvolvimento de estratégias terapêuticas
ou profiláticas para a LVC, uma vez que essas ações impactariam direta e
positivamente na saúde humana (ROATT, 2017). De modo semelhante à LVH,
clinicamente, os cães apresentam manifestações variadas caracterizadas por
sintomas leves e moderados (oligossintomáticos) como alopecia, perda de peso, pelo
opaco, dermatite e hiperqueratose, podendo também apresentar um quadro
sintomático mais grave com aparecimento de úlceras na pele e na mucosa oral,
ceratoconjuntivite, paresia dos membros posteriores, considerável emagrecimento e
caquexia, ou até mesmo se aparentarem sadios mesmo com parasitismo na derme
(REIS, 2006a; REIS, 2006b; KRAUSPENHAR et al., 2007; GIUNCHETTI et al., 2007;
BOCHNAKIAN et al., 2018). O quadro sintomatológico dos cães susceptíveis
naturalmente infectados por L. infantum, geralmente apresentam um padrão de
progressão dos sinais clínicos após 2 anos da infecção evoluindo este animal ao óbito
rapidamente (MANZILLO, 2013).
Do ponto de vista da resposta imune humoral, a LVC pode apresentar
níveis de imunoglobulinas elevados, especialmente de IgG2 em cães sintomáticos,
em consequência da indução da proliferação de linfócito B, pela citocina IL-4
(SOLANO-GALLEGO et al., 2001; QUINNEL et al., 2001; REIS 2006c; ALVES 2008;).
Já a expressão de IL-10 ocorre tanto em animais assintomáticos quanto nos animais
sintomáticos e a produção dessa citocina é relacionada com a progressão da doença,
de maneira que os cães que demonstram aumento da produção de IL-10 por linfócitos
ou elevados níveis de mRNA da citocina, apresentam aumento do parasitismo e dos
sinais clínicos da doença (QUINNEL et al., 2001). Já a resposta imune protetiva na
4
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LVC, natural ou experimental, está associada ao aumento da expressão das citocinas
IFN- e TNF-, importantes para a ativação de macrófagos e consequente eliminação
do parasito, como já demonstrado em muitos trabalhos (MORENO et al., 2002; REIS
et al., 2006; CARRILLO et al., 2007; COSTA et al., 2013; ABBEHUSEN et al., 2019).
O grande número de parasitos observados nos órgãos linfáticos pode ser
uma consequência das alterações imunológicas, permitindo a multiplicação e
dispersão do parasito para outros sítios, incluindo estômago, intestino e pulmão
(SILVA et al., 2007). Em consequência da susceptibilidade desse modelo à LV, bem
como a semelhança da LVC comparada a LVH, o cão é um modelo bastante explorado
em estudos para leishmaniose visceral. No entanto, uma das desvantagens da
utilização desse modelo para a pesquisa é a dificuldade de manejo e o alto
investimento necessário para a manutenção dos animais.
Um outro modelo que vêm ganhando grande destaque é o hamster sírio
dourado (Mesocricetus auratus) que constitui um excelente modelo para análise de
infecções experimentais causadas por cepas viscerotrópicas de Leishmania
(MOREIRA, 2012). Essa relevância do hamster se deve ao fato de que esse modelo
possui características como: 1) a infecção, bem como a progressão da doença pode
ocorrer em decorrência de inóculos pequenos (103), podendo o inóculo ser
proporcional a gravidade da infecção (RAQUENA et al., 2000; DEA- AYUELA et al.,
2007) 2) de acordo com os parâmetros clínicos e imunológicos, é notável a
semelhança entre a infecção em hamster, em cão e humanos. É possível observar
também um padrão similar de autolimitação de infecções descritos no modelo
hamster, cão e humano (BUNN-MORENO et al., 1985; GIFAWESEN et al.,1989;
RAQUENA, 2000; MATHIAS et al., 2001; MOREIRA, 2012) entre outros fatores.
Clinicamente o hamster revela sintomas progressivos que imitam a LV
canina e humana ativa, como hipergamaglobulinemia, hepatoesplenomegalia,
anemia, caquexia, entre outros (PEARSON et al., 1990; HOMMEL et al., 1995;
RAQUENA et al., 2000; HANDMAN et al., 2001; MELBY et al., 2001; DEA-AYUELA et
al., 2007; MOREIRA, 2012). Quanto a resposta imune, estudos já demonstraram
aspectos susceptíveis do hamster, devido à ausência de uma resposta T Leishmaniaespecífica após a infecção experimental e capacidade limitada das células
apresentadoras de antígeno (APCs) em estimularem as células T específicas (BUNN5
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MORENO et al., 1985; GIFAWESEN et al.,1989; FRUTH et al., 1993; MATHIAS et al.,
2001). Em relação as citocinas, esse modelo pode apresentar quantidades
significativas de citocinas Th1, IFN-, IL-2 e TNF-, no baço, e pouca ou nenhuma IL4 (NIETO, 2011). No entanto, a desativação dos macrófagos, provocada pelas
citocinas do tipo Th2, TGF- e IL-10, facilita a multiplicação dos parasitos (GOTO et
al., 2009; NIETO et al., 2011). Os hamsters apresentam, de maneira curiosa, uma
reduzida expressão do gene que codifica a óxido nítrico sintase induzível (iNOS), em
resposta ao IFN-, possivelmente levando a baixa geração de óxido nítrico (NO), o
que leva por consequência, ao aumento do parasitismo nos indivíduos (MELBY et al.,
2001; WILSON et al., 2004; GOTO et al., 2004). Mesmo sendo um ótimo modelo para
o estudo da doença, ainda a utilização do modelo hamster, a disponibilidade de
reagentes e insumos específicos é bastante restrita, principalmente no que diz
respeito a avaliações imunológicas. No entanto, esse modelo tem sido amplamente
utilizado para desenvolvimento e avaliação de novos imunobiológicos e protocolos
terapêuticos.
1.3

VACINOLOGIA NA LEISHMANIOSE VISCERAL
Apesar de termos algumas vacinas aprovadas pelas agências regulatórias

em saúde contra a LV, principalmente contra a doença canina, até a presente data
não há vacinas que sejam empregadas em campanhas de vacinação em massa.
Diante da necessidade do desenvolvimento de estratégias profiláticas para a LV
(AHLUWALIA et al., 2003; WHO, 2019), novos candidatos vacinais têm sido avaliado,
principalmente visando a estimulação da reposta imune celular antígeno-específica
produtora de citocinas pro-inflamatórias (IFN- TNF-, IL-2) (BRITO, 2018). Desse
modo, a indução dessa resposta de longa duração, acarretando em elevados níveis
de proteção, é uma condição ideal prévia para a construção de uma vacina contra LV
que seja capaz de interromper o ciclo de transmissão da doença (RESENDE et al.,
2016).
Historicamente, as vacinas contra leishmaniose de primeira geração vêm
sendo desenvolvidas desde a década de 40, em que Pessoa e Pestana (1940)
realizaram o primeiro ensaio vacinal clínico, para leishmaniose tegumentar humana
no mundo (PESSOA & PESTANA, 1940; PESSOA 1941a; 1941b). Posteriormente, foi
6
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desenvolvida e testada em ensaios de fase I e II, uma vacina para LV composta por
antígeno de Leishmania (Viannia) braziliensis (MAYRINK et al, 1996), que, no entanto,
mostrou-se ineficiente para ensaios clínicos de fase III (GENARO et al, 1996).
Com a identificação da importância do cão no ciclo biológico de
transmissão da leishmaniose visceral, este se tornou foco para o desenvolvimento de
vacinas no intuito de prevenir a infecção canina e consequentemente a doença
humana. Porém um dos problemas encontrados para esses estudos, é o déficit em
achados que revelam biomarcadores imunológicos desse modelo (MORENO &
ALVAR, 2002). Diante disso, há duas décadas nosso grupo de pesquisa se dedica ao
estudo desses biomarcadores de resistência/susceptibilidade à infecção por L.
infantum em cães, auxiliando principalmente, no que diz respeito a imunogenicidade
pós-vacinal (MORENO & ALVAR, 2002; REIS et al., 2010). No contexto das vacinas
de primeira geração, nosso grupo de pesquisa desenvolveu a LBSap, vacina
composta por antígenos de L. braziliensis associados ao adjuvante saponina; e a
LBSapSal, de mesma composição da anterior, acrescida de extrato de glândula salivar
de flebotomíneos (GIUNCHETTI et al., 2007; 2008). Ambas apresentaram
considerável potencial imunogênico com aumento de Linfócitos T e B circulantes, alta
produção de óxido nítrico (NO) in vitro, elevado nível de IgG total anti-Leishmania,
além de não causarem lesões ulcerativas no local do inóculo (GIUNCHETTI et al.,
2007; GIUNCHETTI et al., 2008; VITORIANO-SOUZA et al., 2008; ROATT et al., 2012;
AGUIAR-SOARES et al., 2014). Providencialmente a tecnologia da vacina LBSap está
em processo de transferência para a empresa Ourofino Agronegócio, para que a
vacina seja produzida em condições GMP e posteriormente ser comercializada após
os ensaios de fase I, II e III.
Em relação ao desenvolvimento de vacinas de segunda geração, a Leish
111f foi a primeira vacina para LV de antígeno recombinante avaliada, no entanto,
Gradoni e colaboradores (2005), mostraram que em testes de fase III em cães, a
vacina não foi protetiva nem tampouco evitou a progressão da leishmaniose nos cães
naturalmente infectados por L. infantum (GRANDONI et al., 2005). Em outro estudo,
foi demonstrado que os candidatos vacinais TSA, LmSTI1 e LeIF, que são antígenos
recombinantes provenientes do genoma de Leishmania, quando associados aos
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adjuvantes MPL-SE® e AdjuPrime®, foram capazes de gerar imunogenicidade, mas
não proteção, em cães experimentalmente desafiados (FUJIWARA et al., 2005).
Na Europa, a vacina LiESAP está comercialmente disponível, composta de
proteínas excretadas e secretadas (ESP) de Leishmania infantum (LiESAP)
associadas ao adjuvante com QS-21, uma fração altamente purificada da Quillaria
saponaria saponin. Essa vacina se mostrou capaz de induzir uma resposta imune
celular L. infantum específica, controlar a carga parasitária nos animais vacinados e
também prevenir a infecção canina por L. infantum (LEMESRE et al., 2005). Oliva
(2014), em um ensaio duplo cego randomizado em duas regiões do mediterrâneo,
demonstrou que a LiESAP apresentou uma eficácia de 63% em relação a infecção
ativa, 68% quanto a doença clínica e 92% de proteção (OLIVA, et al., 2014). Moreno
(2014) demonstrou que os cães vacinados desenvolveram uma resposta imune
mediada por células de longa duração contra L. infantum e foi capaz de induzir um
perfil imunológico Th1 que persistiu por um ano após a imunização (MORENO, et al.,
2014). Transferida para a empresa VIRBAC (França), a LiESAP recebeu o nome
comercial de CaniLeish®, sendo, portanto, a primeira vacina contra LVC
comercializada em clínicas veterinárias na Europa.
Outra vacina recombinante comercializada na Europa desde 2016 é a
Letifend® (CARCELEN et al., 2009) que é composta por uma proteína quimérica
recombinante, multicomponente, denominada Q, acrescida do adjuvante BCG
((MOLANO et al., 2003). A vacina demonstrou ser capaz de induzir 90% de proteção
em cães imunizados e desafiados experimentalmente com L. infantum (MOLANO et
al., 2003). Atualmente a Letifend® é a única vacina contra a LVC comercializada na
ausência de adjuvante sendo o esquema de vacinação composto por uma única dose
e reforço anual.
No Brasil, duas vacinas de segunda geração forma desenvolvidas
comercializadas em clínicas veterinárias particulares, a vacina Leishmune® e a
LeishTec®. A Leishmune® demonstrou, em ensaios clínicos de fase III, 92% a 95%
de proteção contra a infecção por L. infantum, o que corresponde a 76% de eficácia
vacinal (DA SILVA et al., 2000; BORJA-CABRERA et al., 2002). No entanto, em 2014
a Leishmune® teve sua licença de produção e comercialização suspensa pelo MAPA
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) através de uma nota técnica n°
8
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038/2014/DFIP/DAS por não atender os requisitos dos estudos de fase III segundo a
instrução normativa 31/2007 (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2014). Já a
LeishTec® (FERNANDES et al., 2008), até a presente data, é comercializada em
clínicas veterinárias particulares. Essa vacina é composta pela proteína recombinante
A2, específicas de amastigotas de L. infantum, acrescida do adjuvante saponina.
Recentemente, ao realizarem um ensaio clínico de fase III em Pancas-ES, região
endêmica, Grimaldi e colaboradores (2017) constataram que a eficácia vacinal da
LeishTec® não é expressiva já que 43% dos animais vacinados desenvolveram a
doença (GRIMALDI et al., 2017).
Embora muitos pesquisadores venham se dedicando ao desenvolvimento
de vacinas para LV, ainda existem grandes desafios para a construção de um cenário
ideal de combate e controle da doença. Nas últimas décadas, tem se utilizado várias
estratégias de aprimoramento de candidatos vacinais, uma dessas estratégias é o
desenvolvimento e emprego de adjuvantes. Os adjuvantes são substâncias que têm
ganhado bastante destaque no campo da vacinologia por potencializarem os efeitos
dos antígenos vacinais a fim de torna-los mais imunogênicos (O’HAGAN

2003;

O’HAGAN & GREGORIO, 2009). As saponinas e o Monofosforil Lipídeo A (MPL), são
exemplos de adjuvantes bastante explorados por serem capazes de estimular fortes
respostas tipo 1 e a liberação de citocinas pró-inflamatória (LIU et al., 2002; ZHANG
& MATLASHEWSKI, 2008; VITORIANO-SOUZA et al., 2012; MATHIAS, 2018). Com
o avanço dos estudos dos adjuvantes, muitos grupos de pesquisas têm utilizado a
estratégia de associar esses compostos, com o objetivo de criar sistemas de dois ou
mais adjuvantes capazes de aprimorar o potencial imunogênico do candidato vacinal
(VITORIANO-SOUZA et al., 2012; MATHIAS, 2018).
Outra estratégia que visa o aprimoramento de potenciais candidatos
vacinais e que tem sido empregado com sucesso no desenvolvimento de novos
imunobiológicos, é a bioinformática, também chamado de imunoinformática, através
da vacinologia reversa (VR). Essa estratégia é uma abordagem que tem como
princípio a análise computadorizada (in silico) da sequência genômica ou proteômica
do microrganismo, sendo capaz de predizer os antígenos com maior probabilidade de
serem candidatos vacinais (RAPPOULI et al., 2000). O termo foi utilizado pela primeira
vez por Rappouli (2000), em que ele apresenta algumas vantagens da utilização e
9
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desenvolvimento de potenciais imunobiológicos através da VR como por exemplo o
fácil acesso a todos os antígenos preditos do patógeno alvo, a identificação de genes
em organismos de difícil cultivo ou não cultiváveis, a possibilidade de identificação de
antígenos não expressos in vitro, entre outras (RAPPOULI, 2000).
O primeiro exemplo de aplicação bem-sucedida da VR foi a produção de
uma vacina contra Neisseria meningitidis sorogrupo B (Bexsero®), composta por uma
quimera de três antígenos selecionados in silicio através da análise do genoma
bacteriano, acrescidos de vesículas de membrana da N. meningitidis sorogrupo B
(PIZZA et al., 2000). Desde então, vários pesquisadores tem utilizado a bioinformática
para análises do genomas de bactérias como Staphylococcus aureus e Bacillus
anthracis, Streptococcus do sorogrupo A, S. pyogenes, Chlamydia trachomatis,
Clostridium difficile e Escherichia coli, em busca do desenvolvimento de candidatos
vacinais contra infecções por esses microrganismos (HAVA e CAMILLI, 2002;
MONTIGIANI et al., 2002; MORA et al., 2005; STABLER et al., 2006; BERLANDA
SCORZA et al., 2008; RINAUDO et al., 2009;).
A abordagem da imunoinformática para a construção de vacinas contra a
leishmaniose começou a ser explorada na década de 90, em que, utilizou-se o
algoritmo de predição de células T, o AMPHI, para o mapeamento de epítopos
imunogênicos da proteína GP63 de L. major (YANG et al., 1991). Após uma década,
em um novo trabalho, Herrera-Nejera (2009) realizou a predição in silico de epítopos
de células T CD8+, através do proteoma predito de L. major. Posteriormente, as
predições foram validadas in vivo, e os dados publicados demonstraram um
percentual de 54% de imunogenicidade em camundongos avaliando 26 peptídeos
selecionados através desta ferramenta (HERRERA-NAJERA et al., 2009).
No contexto da leishmaniose visceral, um dos estudos pioneiros utilizando
vacinas

polipeptídicas

utilizando

epítopos

imunogênicos

identificados

por

bioinformática, propôs o uso de uma vacina de DNA constituída de epítopos de células
T provenientes da proteína GP63 de L. donovani. Nesse estudo, foi demonstrado a
imunogenicidade da vacina em modelo murino submetidos à imunização e desafiados
com 2x107 promastigotas de L. donovani, pela via intravenosa. Os pesquisadores
observaram nos animais um aumento da produção das citocinas pró-inflamatórias
como IFN-, IL-12 e redução na produção da citocina IL-10 em esplenócitos de
10
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camundongos BALB/c, além da redução da carga parasitária no fígado e baço desses
animais (SACHDEVA et al., 2009).
Recentemente nosso grupo de pesquisa realizou o mapeamento, através
da imunoinformática, de peptídeos com potencial imunogênico em proteínas de L.
infantum e ligantes de MHC de classes I e II (BRITO et al., 2017; BRITO et al., 2019).
A partir desse mapeamento, foram construídas duas vacinas quiméricas poliepítopos
denominadas Quimera A e B. As quimeras foram associadas ao adjuvante saponina
e avaliadas quanto a imunogenicidade, indução de memória imunológica e eficácia
vacinal em modelo murino (BRITO, 2018). Os resultados mostraram um aumento da
produção de IFN- por linfócitos T CD4+ e T CD8+ nos animais imunizados com as
quimeras A e B. Houve aumento também da citocina TNF- pela subpopulação T
CD4+ nos animais que receberam a imunização com as quimeras. Foi demonstrado
também uma considerável redução na carga parasitária no baço de 82% e 87% para
os grupos imunizados com as quimeras A e B respectivamente (BRITO et al., 2019).
Esses resultados demonstraram o grande potencial das quimeras como candidatos
vacinais para LV.
Considerando o cenário promissor de identificação de novos antígenos
empregando ferramentas de bioinformática e a necessidade de um modelo animal
que possa reproduzir a doença humana, com esse projeto hipotetizamos que a
utilização do modelo hamster, que apresenta alta susceptibilidade ao parasito, e que
tem sido muito explorado como modelo experimental para avaliação de novos
imunobiológicos em diversos trabalhos (PEREIRA et al., 2015; FIUZA et al., 2016;
KHARE et al., 2016), poderia ser importante para a avaliação de dois novos antígenos
desenhados por ferramentas de imunoinformática. Diante disso, o presente trabalho
traz uma avaliação dessas duas quimeras (A e B) já testadas em modelo murino,
quanto a sua imunogenicidade e eficácia em modelo hamster sírio dourado (M.
auratus).
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Diante da gravidade da leishmaniose visceral e da ausência de vacinas que
possam ser empregadas em campanhas de controle e profilaxia da doença, é de
fundamental importância, a busca por novos candidatos vacinais. Visto o
desenvolvimento de técnicas modernas para a construção de desenhos de vacinas, a
vacinologia reversa vem ganhando destaque devido seu potencial preditivo de
possíveis candidatos antigênicos a partir de análises genômicas in silico. Ademais, o
aprimoramento de um modelo experimental que responda de maneira similar a
doença humana e canina, é fundamental para a avaliação e validação de vacinas que
possam ser consideradas para ensaios pré-clínicos e clínicos de Fase I, II e III.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Avaliar a imunogenicidade e eficácia das quimeras A e B com ou sem

associação dos adjuvantes saponina e MPL em modelo hamster (Mesocricetus
auratus) desafiados por Leishmania infantum.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Avaliar o quadro hematológico e bioquímico;
2. Avaliar o perfil de imunoglobulinas séricas (IgG total anti-Leishmania);
3. Avaliar no baço, linfócitos totais e na subpopulação CD4+ a produção de

citocinas intracitoplasmáticas (IFN-, TNF-, IL-10), após estimulação com antígeno
solúvel de L. infantum;
4. Avaliar a produção de óxido nítrico (NO) no sobrenadante de cultura de
esplenócitos;
5. Avaliar a carga parasitária no baço.

16

GUSMÃO, M. R.

MATERIAL E MÉTODOS

4. MATERIAL E MÉTODOS

17

GUSMÃO, M. R.
4.1

MATERIAL E MÉTODOS

DESENHO DAS PROTEÍNAS QUIMÉRICAS
As proteínas quiméricas A e B foram desenhadas a partir de epítopos

mapeados por uma abordagem computacional integrativa, descrita por Brito (2018).
Nessa abordagem foram empregados programas computacionais capazes de
predizer epítopos ligantes de MHC de classe I (NetCTL e NetMHC) e de classe II
(NetMCH II) para alelos de camundongo e humano. Um total de 24 epítopos foram
selecionados para compor as quimeras (Figura 1), para cada quimera 12 epítopos
foram repetidos em tandem utilizando como espaçador a sequência de aminoácidos
GPGPG (Figura 1). Esse espaçador permite o correto processamento dos epítopos
(SINGH et al., 2010). A proteína quimérica A é composta por epítopos das proteínas
histona (H2A), proteína ribossomal ácida P2 (LiP2a), proteína ribossomal ácida P0
(LiP0), proteína de leishmania homóloga de receptor de quinase C ativada (LACK) e
cisteína peptidase C (CPC). Já a proteína quimérica B possui epítopos das proteínas
cisteína peptidase A e B (CPA e CPB), proteína antigênica de superfície (PSA-50S) e
proteína amastigota específica A2 (A2).

Figura 1. Desenho esquemático das proteínas quiméricas A e B. Para a Quimera A estão descritos os
epítopos H2A, LiP2a, LiP0, LACK e CPC. E os epítopos CPA e CPB, PSA-50S e A2 para a Quimera B.
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As proteínas utilizadas nesse estudo foram sintetizadas pela empresa CT
Vacinas (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil), os genes foram construídos, clonados
e expressos em sistema procarioto (E. coli) de acordo com o fabricante. A purificação
foi realizada por coluna de níquel seguida de caracterização utilizando SDS-PAGE e
western blot. As proteínas purificadas estavam livres de endotoxina (<1EU/µg) e com
pureza superior a 90% por SDS-PAGE (Figura 2).
a)

b)

c)

Quimera A

Quimera B

d)

120

120
80
60

80

40

40

22
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60

Figura 2. Caracterização da expressão das proteínas quiméricas A e B. (a): Gel SDS-PAGE da quimera
A. Linha 1: BSA (2g); Linha 2: proteína quimera A expressa no sistema E. coli (1,95g). (b) Análise
western Blot usando o anticorpo Anti-HIS; Linha 3: proteína quimera A expressa no sistema E. coli. (c)
Gel SDS-PAGE da quimera B. Linha 1: BSA (2g): Linha 2: proteína quimera B expressa no sistema
E. coli (1,96g). (d) Análise western Blot usando o anticorpo Anti-HIS; Linha 3: proteína quimera B
expressa no sistema E. coli.

4.2

ANIMAIS E DESAFIO EXPERIMENTAL
Para este estudo foram utilizados hamsters Mesocricetus auratus,

machos e fêmeas, com idade entre 4-6 semanas e peso entre 60-80g. Os animais
foram obtidos e mantidos pelo Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de
Ouro Preto (CCA/UFOP). Os hamsters foram mantidos em temperatura ambiente e
alojados em grupos de oito animais em gaiolas de plástico com dimensões de
40x30x10cm, forradas com maravalha autoclavada, sendo oferecidos água e ração
comercial ad libitum, diariamente. Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética
no uso de Animais da UFOP, registrado no protocolo CEUA 3117080518 (Anexo 1).
Os adjuvantes de escolha utilizados com associação às Quimeras A e B,
foram a Saponina (Sigma Chemical Co., St. Louis, USA) e o MPL (Monofosforil lipídeo
A, obtido de Salmonella enterica, sorotipo Minessota RE 595) (Sigma Chemical Co.,
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St. Louis, USA) diluídos em água de injeção no momento das inoculações, para evitar
perda na estabilidade.
Os animais foram divididos em 6 grupos experimentais, 16 animais (8+8)
por grupo, constituídos de machos e fêmeas na mesma proporção:
Grupo Salina - Os animais foram inoculados com solução salina (0.9% de
NaCl);
Grupo Saponina e MPL (SM) - Foram administrados os adjuvantes na
proporção de 50% da dose descrita por Siqueira (2018), ou seja 50g de saponina e
12,5g de MPL respectivamente;
Grupo Quimera A (QA) - Os animais receberam a dose de 20g da quimera
A;
Grupo Quimera A associado ao SM (QASM) - Os animais foram imunizados
com a dose de 20g da quimera A associado ao sistema de adjuvante SM;
Grupo Quimera B (QB) - Os animais receberam a dose de 20g da quimera
B;
Grupo Quimera B associado ao SM (QBSM) - Os animais foram imunizados
com a dose de 20g da quimera B associado ao sistema de adjuvante SM;
Todos os animais receberam três doses vacinais (inóculo de 100L) pela
via subcutânea na região dorsal com quinze dias de intervalo entre as doses. A Figura
3 representa o delineamento experimental deste trabalho.
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Mesocricetus auratus

1º dose

15 Dias

2º dose

7

21 Dias

Resposta imune
humoral

Hemograma e bioquímica

IgG total

QBSM

QB

Desafio

2X10 promastigotas

3º dose

15 Dias

Alterações laboratoriais

QASM

QA

SM

SAL

Estratégia experimental (n =96)

Eutanásia

60 Dias

Resposta imune celular

Linfócitos esplênicos
produtores de citocinas

Eficácia vacinal

Carga parasitária
esplênica

Figura 3. Delineamento experimental

Para a realização do desafio experimental foram utilizadas formas
promastigotas de Leishmania infantum (cepa MCAN/BR/2008/OP46) em fase
estacionária de crescimento. Esta cepa foi isolada de um cão sintomático proveniente
da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, e foi caracterizada em nosso
grupo utilizando a técnica de PCR-RFLP segundo Moreira et al. (2012). Para o desafio
experimental os parasitos foram mantidos in vivo em hamsters alojados em condições
ideais no Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP). Os parasitos foram isolados a partir de fragmentos de baço mantidos em
meio ágar-sangue, Nicolle-Novy-Neal (NNN), associado ao Liver Infusion Tryptose
(LIT- produzido in house) e 10% de soro fetal bovino (SFB) acondicionados em estufa
biológica BOD (Biochemical Oxigen Demand-FANEM® modelo 347), à temperatura
de 23°C ± 1°C durante 10 dias. Após este período, foram feitas sucessivas passagens
da cultura para erlenmeyers contendo apenas meio LIT (10% de SFB) até a obtenção
de uma cultura axênica e não ultrapassando a quarta passagem de repique do
parasito para garantir a infectividade do mesmo. Antes da preparação do inóculo, uma
alíquota da cultura foi retirada para avaliação do percentual de parasitos viáveis. Este
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procedimento foi realizado após marcação com iodeto de propídeo e posterior leitura
no citômetro de fluxo FACSCalibur (BD Biosciences). Foi obtido um percentual médio
variando de 85-90% de viabilidade dos parasitos, o que caracteriza a cultura como
viável para a realização da infecção. O inóculo a partir desta cultura foi obtido após
contagem dos parasitos em câmara de Neubauer e ajustado para a concentração na
qual seriam inoculados 2x107 promastigotas parasitos em fase estacionária de
crescimento. A cultura com esta concentração de parasitos foi então centrifugada a
2200rpm por 10 minutos obtendo a formação de um pellet no qual continha as formas
promastigotas totais. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em
solução salina e 3% de SFB para a realização do desafio nos animais. Após a
preparação do inóculo, foi realizado o desafio nos hamsters pela via intraperitoneal,
com um volume final de 500L contendo 2x107 promastigotas por animal.
4.3

EUTANÁSIA DOS ANIMAIS E COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO
Após 60 dias do desafio experimental, os animais foram pesados e

submetidos aos procedimentos de eutanásia e necropsia. Para isso, foi administrada
uma dose anestésica pela via intraperitoneal de tiopental sódico 2,5% na dose de
30mg/kg. Após a coleta do sangue e atingido o plano anestésico adequado
administrou-se então a dose letal de 120 mg/kg de tiopental sódico 2,5%. Após a
comprovação da morte do animal, procedemos com a coleta das amostras biológicas
para realização das diferentes técnicas propostas.
O sangue periférico foi coletado utilizando seringas descartáveis e estéreis
por meio de punção cardíaca, após os animais serem anestesiados com tiopental
sódico da dose anestésica de 30mg/Kg. Em seguida, o sangue foi transferido para
tubos de 1,5mL (Eppendorf®) contendo o anticoagulante EDTA para realização do
hemograma e contagem diferencial de leucócitos. Além disso, as amostras de sangue
também foram armazenadas em tubos de 2mL (Eppendorf®) sem anticoagulante e
destinadas às análises bioquímicas para provas de função renal e hepática. Estes
tubos que não continham anticoagulante foram submetidos à centrifugação por 10
minutos, 10.000xg à 18oC para obtenção de soro, que foram aliquotados e
armazenados em freezer a -20oC para análises bioquímicas e dosagem IgG
posteriores.
22

GUSMÃO, M. R.

MATERIAL E MÉTODOS

Os hamsters foram colocados em decúbito dorsal e a cavidade abdominal
aberta com auxílio de uma tesoura cirúrgica. O fígado e baço foram removidos de
forma asséptica, fotografados macroscopicamente e pesados. O Baço foi subdividido
em fragmentos de aproximadamente 20mg, sendo estes destinados para: avaliação
da carga parasitária por qPCR e para as avaliações de produção de citocinas
intracitoplasmáticas. Os fragmentos para qPCR foram envoltos em papel alumínio
autoclavado, identificados e imediatamente imersos em nitrogênio líquido onde
permaneceram até o fim da necropsia. Após conclusão do procedimento da necropsia
os fragmentos foram retirados do nitrogênio e armazenados em freezer a temperatura
de -80 oC até o momento da extração de DNA total utilizado para avaliação da carga
parasitária esplênica por qPCR.
4.4

AVALIAÇÕES HEMATOLÓGICA E BIOQUÍMICA
As análises hematológicas foram realizadas utilizando o equipamento Auto

Hematology Analyzer (Mindray BC-2800 Vet, Hamburgo, Alemanha) para contagem
total de leucócitos, eritrócitos, hemoglobina, hematócrito e plaquetas. Para
complementar, realizamos também a contagem diferencial de leucócitos. Para isso,
foram realizados esfregaços sanguíneos em lâminas corados com o kit Panótico
Rápido InstantProv (Newprov®) e avaliados por microscopia óptica em objetiva de
imersão (aumento de 1000x). A partir de então, foi possível determinar a porcentagem
de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos, por meio da contagem de
100 células/lâmina.
As avaliações bioquímicas foram compostas pelas seguintes análises:
dosagem de proteína total, dosagem de albumina, provas de funções renal com
análises dos níveis de ureia e creatinina; provas de função hepática, compreendendo
a dosagem de enzimas alanina amino transferase (ALT/TGP), aspartato amino
transferase (AST/TGO), gamaglutamiltranspeptidase (Gama GT) e fosfatase alcalina.
Para a avaliação de todos estes parâmetros, foi utilizado o Sistema Bioquímico semiautomático (CELM SBA-200, Barueri, SP, Brasil). Foram empregados kits reagentes
comerciais da Labtest (Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, MG, Brasil). Todos os
reagentes utilizados nas provas bioquímicas foram padronizados para este modelo
experimental segundo Moreira et al. (2012).
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Os valores de referência para os parâmetros analisados foram obtidos
através da coleta de sangue de 9 hamsters saudáveis, machos e fêmeas (Tabelas 1
e 2).

Hemácias (106/mm3)

Valores de
referência
2,4 - 7,6

6,3±0,9

6,1±1,0

6,3±1,2

Hemoglobina (g/dL)

6,8 – 14,8

13,4±2,3

13,3±2,0

14,5±2,5

Hematócrito (%)

15,2 – 44,4

34,2±5,2

33,6±6,0

39,6±7,1

168±46

155±52

203±51

Global de Leucócitos

172,0 – 458,4
Valores de
referência
1403 – 4855

2667±755

2543±1313

3544±150

Neutrófilos Totais

175 – 1034

659±235

573±472

911±598

Eosinófilos

10 – 48

29±11

27±14

32±12

Linfócitos

989 – 3282

1621±592

1440±601

2373±717

Monócitos

17 – 45

31±12

24±15

64±61

Eritrograma

3

3

Plaquetas (10 /mm )
Leucograma (/mm3)

SAL

SAL

SM

QA

QA

SM

Tabela 1. Valores de referência dos parâmetros hematológicos (eritrograma e leucograma) de 9
hamsters normais.
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Tabela 2. Valores de referência dos parâmetros de bioquímica sérica de 9 hamsters saudáveis.

4.5

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA HUMORAL
Foram realizadas reações imunoenzimáticas do tipo ELISA para avaliação

do perfil de imunoglobulinas da classe IgG (Goat Anti-Hamster - Caltag Laboratories).
A diluição ótima dos conjugados foi determinada por titulação, empregando-se soros
padrões positivos e negativos, obtendo-se a diluição padrão de 1:1000 do conjugado
anti-IgG.
A sensibilização das placas de poliestireno de fundo chato (MaxiSorpTM
Surface, Nunc-Immuno Plate, USA) foi procedida com 4μg/poço de antígeno solúvel
de L. infantum (MHOM/BR/1972/OP46) em tampão carbonato e em seguida
incubadas overnight (18 horas) à temperatura de 4°C. O excesso de antígeno foi
removido das placas através de lavagens sucessivas com solução de lavagem – PBSTween (PBS 1X + 0,05% de Tween-20). Posteriormente, foi realizado o bloqueio de
ligações inespecíficas aplicando 100μL/orifício de solução de PBS-Tween com 5%
SFB. Em seguida, as placas foram incubadas a 37°C por 1 hora e 30 minutos, e após
o término seguiu-se nova lavagem. Os soros das amostras, em duplicata e na diluição
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de 1:80, foram aplicados às placas e incubados overnight (18 horas) à temperatura de
4°C. No dia seguinte, procedeu-se a lavagem e subsequentemente foram adicionados
100μL do conjugado diluído. As placas foram incubadas por 2 horas a temperatura
ambiente seguida de nova lavagem. Posteriormente, foram adicionados 100μL/orifício
da solução de substrato [tampão citrato fosfato 0,1M + 1μg de O-fenilenodiamino
(Tablete – OPD, SIGMA, USA) e 2μL de H2O2 a 30%], mantendo-as a 37°C, por 15
minutos. Após este período foram adicionados 32μL/orifício de solução de ácido
sulfúrico (H2SO4) a 2,5M para interromper a reação. As leituras foram realizadas no
leitor de ELISA (ELX800 Biotek Instruments VT, USA) a 490nm e os resultados foram
expressos em valores de densidade óptica (absorbância). Em todas as placas foram
utilizados soros controle positivos e negativos de hamsters, controle de conjugado
(PBS-Tween + conjugado) e controle da reação – “branco” (PBS-Tween). Para cada
placa, o ponto de corte ou “cut off” foi estabelecido a partir da média das leituras de
absorbância de oito soros de hamsters não infectados acrescidos de 2x o desvio
padrão.
4.6

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE LINFÓCITOS TOTAIS E CD4+ PRODUTORES

DE CITOCINAS
4.6.1 Obtenção de esplenócitos para cultivo in vitro
Sessenta dias após o desafio experimental, os animais foram
eutanasiados e o baço foi coletado sob condições estéreis em capela de fluxo laminar
(Veco, Campinas, São Paulo, Brasil). O baço foi macerado em hastes de vidro
(maceradores) contendo 2mL RPMI heparinizado (RPMI + 0,03% de heparina sódica
- 5000UI/mL), obtendo, assim, uma suspensão celular. Em seguida, as células obtidas
foram transferidas para tubos tipo Falcon de 15mL onde foi adicionado RPMI
heparinizado em uma quantidade suficiente para 10mL. As suspensões foram
centrifugadas a 1700rpm, a 4oC por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e as
células ressuspendidas em 10mL de RPMI. Em seguida, os tubos foram centrifugados
a 500rpm, por 1 minuto a 4 oC para a retirada da cápsula esplênica. O sobrenadante
foi coletado, transferido para tubos tipo Falcon de 15mL e centrifugado a 1500rpm,
por 5 minutos a 4ºC. Posteriormente, desprezou-se o sobrenadante e as células foram
ressuspendidas em 1mL de RPMI ajustando-as para quantidade de 1x107 células/mL.
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Finalmente, 50L da suspensão celular foi transferido para placas de poliestireno de
96 poços com fundo U (Costar®), contendo o meio de cultura suplementado (soro fetal
bovino 20%, gentamicina 1%, L- glutamina 1%, β-mercaptoetanol 0,1% e RPMI). Os
esplenócitos de cada animal foram divididos em poços sendo: (i) esplenócitos não
estimulados, onde foi utilizado apenas meio RPMI (controle); (ii) esplenócitos
estimulados com 50μg/mL de antígeno solúvel de L. infantum (ASLi). Além disso, pelo
menos para um animal de cada grupo foi também utilizado dois poços da placa como
controle PMA (ácido fosfomolíbdico), controle positivo da reação (nestes poços as
células foram apenas acondicionadas com meio RPMI assim como nos poços
controle). Após a distribuição das células esplênicas nos poços controle e estimulados
com ASLi, as amostras foram incubadas por 2 dias (48 horas) em estufa de CO 2 com
5% de umidade à 37oC.
4.6.2 Fenotipagem

para

avaliação

da

produção

de

citocinas

intracitoplasmáticas por linfócitos totais e T CD4+
A caracterização fenotípica dos linfócitos foi realizada nos esplenócitos
incubados durante 2 dias. Quatro horas antes do término do período de incubação,
aos poços de PMA foram adicionados 5μL de PMA (5g/mL) e 1μL de ionomicina
(1μg/mL) e os demais poços contendo esplenócitos foram tratados com Brefeldina A
(SIGMA Co.) na concentração de uso 200 g/mL. Quinze minutos antes do término
do período de cultura foi acrescentado EDTA (concentração final 2mM) em cada poço.
Ao término das 48 horas, as placas foram centrifugadas a 1.500 rpm durante 5 minutos
à 4oC para a retirada do meio de cultura. O sobrenadante foi descartado e as células
ressuspendidas em vórtex. Posteriormente, foram adicionados 200µL de PBS 1X e a
placa centrifugada a 1.500 rpm por 5 minutos. Descartou-se o sobrenadante e, após
homogeneização em vórtex, adicionaram-se 50µL do marcador de viabilidade celular
FVS450 (Fixable viability stain) (0,1µL solução estoque – 0,125µg/µL – em 50µL de
PBS 1X para cada 1x106 células). A placa foi incubada por 15 minutos a temperatura
ambiente e ao abrigo de luz. Após este período, foram adicionados 100µL de PBSWASH (PBS-W) (PBS acrescido de 5% de albumina) e as células foram centrifugadas
a 1.500 rpm durante 5 minutos à 4oC. O sobrenadante foi descartado e a placa
homogeneizada em vórtex. A suspensão celular foi marcada com painéis contendo
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combinações distintas de anticorpos para a avaliação da produção de citocinas por
linfócitos T CD4+. O painel para esta avaliação foi composto por anticorpos contra
moléculas de superfície de células de camundongo que apresentaram reação cruzada
contra antígenos celulares de hamsters (REES et al., 2017) e por anticorpos anticitocinas de camundongos que também apresentaram reação cruzada. Assim foram
usados os anticorpos: anti-CD4 FITC, anti-IFN- AF647, anti-TNF- PerCP e anti-IL10 PE conforme descrito com mais detalhes no quadro 1. Foram utilizados controles
de isotipo e todos os anticorpos foram diluídos em solução tampão PBS contendo soro
normal de rato. Foram adicionados 30µL do anticorpo de superfície anti-CD4 por poço
e a placa foi incubada por 30 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo de luz. Ao
término deste período, foram acrescentados 150µL da solução de lise de eritrócitos
(citrato de sódio, formaldeído, dietilenoglicol e heparina) às células que foram
incubadas por mais 10 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo de luz sendo que
a cada 5 minutos foram homogeneizadas em vórtex. Posteriormente, a placa foi
centrifugada a 1.500 rpm durante 5 minutos à 4 oC, o sobrenadante descartado e placa
homogeneizada em vórtex. As células foram permeabilizadas com 200µL de PBS-P
(solução tampão de PBS-WASH acrescido de 5% de saponina) e as células foram
incubadas por 10 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo de luz. Em seguida, a
placa foi centrifugada nas mesmas condições citadas acima, o sobrenadante
descartado e a placa homogeneizada em vórtex. Os anticorpos anti-citocinas
intracitoplasmáticos foram adicionados na quantidade de 30µL cada (anticorpo antiIFN-, anti-TNF- e anti-IL-10) (Tabela 3) e incubadas por 30 minutos a temperatura
ambiente. Após esse período, foram adicionados 200µL de PBS-W e a placa foi
centrifugada a 1.500rpm por 5 minutos a 4 oC. O sobrenadante foi descartado e as
células ressuspendidas em 300µL de solução fixadora - MFF (paraformaldeído 10g/L,
cacodilato de sódio 1%, cloreto de sódio 6,67g/L em pH 7,2). Após esse procedimento,
as células foram transferidas para tubos de 500µL poliestireno (Sarstedt®). Os
100.000 eventos foram adquiridos no citômetro de fluxo LSR Fortessa (BD
Biosciences). Foram usadas Beads (CompBeads) específicas para a compensação
do citômetro. Para análise dos dados foi o utilizado o programa FlowJo® (BD
Biosciences).
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Tabela 3. Painel de anticorpos monoclonais utilizados nos ensaios de imunofenotipagem celular e
marcação de citocinas intracitoplasmáticas no contexto in vitro.

Marcador

Fluorocromo

Diluição

Clone

Fenótipo alvo do
estudo

Fabricante

CD4

FITC

1:10

GK 1.5

Linfócitos T auxiliares

BD

IFN-

AF647

1:50

XMG1.2

Tipo 1

BD

TNF-

PerCP cy5.5

1:50

MP6XT22 Tipo 1

BD

IL-10

RPE

1:50

JES5-2A5

Tipo 2

eBioscience

FVS450

-

-

-

Células de mamíferos

BD Horizon

4.6.3

Estratégias para análise imunofenotípica celular e de citocinas

intracitoplasmáticas por citometria de fluxo no contexto in vitro
Os dados obtidos foram gerados através da quantificação da frequência
(%) de linfócitos totais, subpopulações de linfócitos T CD4+ bem como a frequência
dessas células produtoras de citocinas.
Para realizar a análise, primeiramente os singletos foram selecionados
através de parâmetros de distribuição pontual de tamanho FSC-A e FSC-H (tamanho
área e tamanho altura) (Figura 4A). Posteriormente, as células em processo de
apoptose ou mortas foram marcadas pelo marcador de viabilidade FVS450 e, então,
esses eventos foram excluídos das análises seguintes (Figura 4B). Obtendo-se assim
apenas células vivas, as análises prosseguiram através da seleção dos linfócitos
totais, por meio de um gráfico FSC-H versus SSC-A (tamanho versus granulosidade)
(Figura 4C). Partindo desse ponto, pôde-se avaliar a frequência de linfócitos totais
produtores de citocinas a partir de um gráfico SSC-A versus fluorescência FL2-H
(canal do fluorocromo PE, conjugado com o anticorpo anti-citocinas) (Figura 4D).
Através da população de linfócitos totais, foi possível selecionar a população celular
marcada com anticorpo anti-CD4, obtendo-se, dessa forma, os linfócitos T CD4+ por
meio de um gráfico SSC-A versus fluorescência FL1-H (canal do fluorocromo FITC
conjugado com o anticorpo anti-CD4) (Figura 4E). Esses linfócitos T CD4+ produtores
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de citocinas foram selecionados através de um gráfico SSC-A versus fluorescência
FL2-H (Figura 4F). A estratégia de análise está ilustrada na figura 4.

Figura 4. Sequência de análises utilizados para quantificar o percentual de produção de citocinas (IFN, TNF-, IL-10) por linfócitos totais ou CD4+ esplênicos de hamsters imunizados e desafiados com
L.infantum. (A) Gráfico de distribuição pontual FSC-H versus FSC-A utilizado para a seleção dos
singletos. (B) Gráfico de distribuição pontual SSC-A versus BV421-A, contendo as células selecionadas
no gráfico A, empregado para quantificar o percentual de células vivas. (C) Gráfico de distribuição
pontual SSC-A versus FSC-A, contendo as células selecionadas no gráfico B, empregado para
quantificar o percentual de linfócitos totais. (D) Gráfico de distribuição pontual SSC-A versus FL2-H,
contendo as células selecionadas no gráfico C, empregado para quantificar o percentual de linfócitos
totais produtores de citocinas. (E) Gráfico de distribuição pontual SSC-A versus FL1-H, contendo as
células selecionadas no gráfico C, empregado para quantificar o percentual de linfócitos CD4+. (F)
Gráfico de distribuição pontual FL2-H versus SSC-A, contendo as células selecionadas no gráfico E,
empregado para quantificar o percentual de linfócitos CD4+ produtores de citocinas.

4.7

DOSAGEM DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) DO SOBRENADANTE DE CULTURA

DE ESPLENÓCITOS
Para a dosagem do óxido nítrico, a partir da coleta do sobrenadante de
cultura de esplenócitos de 48 horas, foi utilizado o método indireto em que o nitrato é
reduzido em nitrito (NO2-) pelo reagente de Griess. Foram adicionados 50L de cada
amostra em duplicata para dosagem de nitrito em placa de fundo chato (Nunc). Para
a construção da curva-padrão, foi realizada uma diluição seriada utilizando uma
solução estoque de nitrito de sódio (NaNO2) na concentração 200M. Foi adicionado
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à placa 50L do reagente de Griess contendo Sulfanilamida 2,5% e Naftilenodiamina
0,7% (na proporção 1:1). A placa envolta por papel alumínio foi incubada por 10
minutos e posteriormente lida em espectofotômetro no comprimento de onda de
570nm. A dosagem de oxido nítrico foi mensurada através dos níveis de nitrito total,
expressos em micromolar (M).
4.8

QUANTIFICAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA NO BAÇO
Para a avaliação da eficácia vacinal, fragmentos de baço foram coletados

e armazenados em nitrogênio líquido. Em seguida, foram estocados à temperatura de
-80oC para quantificação do parasitismo tecidual por meio da técnica de PCR em
tempo real, dos animais que foram submetidos aos protocolos vacinais já descritos. A
seguir, estão detalhadas as metodologias empregadas para a realização deste
procedimento.
4.8.1 Extração de DNA dos fragmentos de baço
A partir de fragmentos de baço, o DNA das amostras foi obtido utilizandose o kit de extração WizardTM Genomic DNA Purification Kit (Promega, Madison, WI,
USA). Os procedimentos foram realizados seguindo recomendações do fabricante
com modificações, conforme brevemente descrito. Em fragmentos de cerca de 20mg
de baço, foram adicionados 500μL de solução de lise nuclear e foram
homogeneizados por inversão. Em seguida, as amostras foram submetidas a digestão
mecânica durante 30 segundos na frequência 30/segundo (1/s) utilizando o
equipamento TissueLyser II, Quiagen (esse procedimento foi repetido 6 vezes) sob
condições controladas de temperatura. Posteriormente, foram adicionados 3μL da
solução de RNase ao lisado nuclear, seguido de homogeneização e incubação em
banho seco a 37oC por 30 minutos. As amostras foram resfriadas por cinco minutos a
25oC e em seguida foram adicionados 200μL da solução de precipitação proteica. As
amostras foram então homogeneizadas e incubadas no gelo por cinco minutos. Em
seguida foram centrifugadas a 16000xg em microcentrífuga (Eppendorf®- Modelo
5418, NY, USA) durante cinco minutos. O sobrenadante foi transferido para novo tubo,
onde se adicionou 600μL de isopropanol (Merck®, Darmstad, Alemanha) e as
amostras foram homogeneizadas por inversão dos tubos. Após este procedimento, foi
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realizada centrifugação a 16000xg durante 1,5 minuto e o sobrenadante descartado.
Posteriormente foram acrescentados 200μL de etanol 70% (Merck®, Darmstad,
Alemanha) nas amostras as quais foram homogeneizadas e centrifugadas a 16000xg
por 1,5 minuto, sendo o sobrenadante desprezado. Finalmente, as amostras foram
deixadas por 1 hora a 21-25oC para total evaporação do etanol. Em seguida, foram
adicionados 100μL de solução de hidratação. As amostras foram mantidas a 21-25oC
overnight e em seguida armazenadas em geladeira a 4°C até o momento da análise
da qualidade e quantidade do DNA extraído e o início da reação de qPCR.
4.8.2 Extração de DNA da massa de promastigotas de L. infantum e construção
da curva padrão
Para a confecção da curva padrão, a extração do DNA genômico dos
parasitos foi realizada pelo método CTAB (Brometo de Cetiltrimetilamônio), de acordo
com o procedimento a seguir. 1 x 108 parasitos (cepa MCAN/BR/2008/OP46)
estocados em tubos de 1,5 mL (Eppendorf®, Eppendorf AG, Alemanha) foram
retirados do freezer -80oC, e após o descongelamento, foram ressuspendidos em
500µL de solução de lise (SDS 1%, 5mM EDTA, 400mM NaCl, 50mM Tris-HCl, pH
8,0) que foi incubado por uma hora em banho seco a 37 oC. Pela parede do tubo, foram
adicionados 20µL de Proteinase K (20mg/mL - Sigma Co., EUA), seguido de
homogeneização e incubação em banho seco a 55ºC overnight. Após esse período
foram adicionados 100μL de NaCl 5M e mantido por 10 minutos à 65ºC e em seguida
adicionaram-se 50μL de solução CTAB 10% (v/v). As amostras foram mantidas por
20 minutos a 65oC e posteriormente acrescentaram-se 400μL de clorofórmio (Sigma
Co., EUA) sob agitação em vórtex e subsequente centrifugação a 12000xg em
microcentrífuga (Eppendorf®, Eppendorf AG, Alemanha) por 10 minutos. A fase
aquosa foi transferida para novo tubo e adicionados 400μL de isopropanol (Merck®,
Darmstad, Alemanha), sendo incubado por cerca de uma hora no freezer. Após
precipitação do DNA centrifugou-se novamente por 10 minutos a 12000xg
descartando o sobrenadante. Em seguida, foi efetuada a lavagem do pellet com etanol
70% (Merck®, Darmstad, Alemanha) gelado, homogeneização suave por inversão do
tubo durante um minuto e centrifugação por 5 minutos a 12000xg com posterior
descarte do sobrenadante. O precipitado remanescente foi homogeneizado em 100μL
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de água ultrapura autoclavada para hidratação do DNA. Após um período de
aproximadamente 24 horas, 2 microlitros foram utilizados para estimar a concentração
de DNA e o grau de pureza nas absorbâncias de 230/280nm e 260/280nm no
nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000®, Thermo Scientific, EUA) e o restante foi
estocado em freezer a -20oC até a sua utilização na construção da curva-padrão.
Após os procedimentos descritos acima, foi construída a curva padrão para
posterior amplificação por qPCR. Após eluição do pellet de DNA extraído em 100μL
de água ultrapura autoclavada, a concentração foi de 106 parasitos/μL, assumindo-se
que a extração foi aproximadamente 100% eficiente. A partir daí, foram realizadas
diluições de forma seriada (10x), com obtenção de sete pontos na curva padrão
iniciando em 104 a 10-1 parasitos. É importante salientar que toda placa realizada para
quantificação da carga parasitária construímos uma curva padrão com sete pontos de
diluição sendo cada ponto aplicado em triplicata.
4.8.3 Quantificação da carga parasitária e análise do gene constitutivo
As reações de qPCR foram realizadas em placas de 96 poços MicroAmp®Optical 96 - Well Reaction Plate with Barcode (Applied Biosystems by Life
Technologies, EUA), cobertas com adesivos ópticos - Optical Adhesive Covers
(Applied Biosystems by Life Technologies, EUA) e processadas em termociclador ABI
Prism 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems, EUA). Para a análise
dos resultados foram consideradas as reações com eficiência entre 90 - 110% e curva
padrão com valores satisfatórios de coeficiente de linearidade (r 2 = 0,95-0,999).
As reações foram realizadas utilizando-se Bryt Fluorescent Signal (GoTaq®
qPCR Master Mix - Promega Corporation, EUA); DNA (50ng); iniciadores (1μM) e
água livre de nucleases em quantidade suficiente para um volume final de 10μL por
poço. Para avaliar a integridade do DNA, foi realizada a amplificação do gene
constitutivo

GAPDH,

utilizando

os

pares

de

iniciadores:

direto:

5’

TGGAGTCTACTGGCGTCTTC 3’ e reverso: 5’ GGAGATGATGACCCTCTTG 3’
(amplificação de 80 pares de bases). Para detecção e quantificação do parasito, foram
utilizados primers que amplificam o gene de kDNA de Leishmania spp. Foram
utilizados os iniciadores: 150: 5’ GGG(G/T)AGGGGCGTTCT(C/G)CGAA 3’ e 152: 5’
(C/G)(C/G)(C/G)(A/T)CTAT(A/T)

TTACACCAACCCC

3’,

que

amplificam

um
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fragmento de 120 pares de bases (VOLPINI et al., 2004). É importante salientar que
em toda placa realizada de qPCR foram incluídos os seguintes controles: i) poços
contendo o mix com genes alvo e constitutivo na ausência de DNA molde (substituído
por água ultrapura) para garantir que o mix não apresentava contaminação de DNA
exógeno; ii) pelo menos uma amostra sabidamente negativa e uma amostra
sabidamente positiva de baço de hamster para garantir a efetividade e como controle
da reação.
Para quantificar do número de moléculas de DNA de Leishmania spp. nas
amostras, inicialmente foi determinada para cada poço o número de ciclos em que a
fluorescência cruzou uma linha limiar arbitrária, denominada threshold (Ct), calculada
pelo programa 7500 Software v.2.0.1 for 7500 and 7500 Fast Real-Time PCR Systems
(Applied Biosystems, EUA). A quantidade de cópias de DNA em cada amostra foi
determinada a partir de uma regressão linear usando os valores do Ct das amostras
utilizadas na curva padrão, gerada com quantidades conhecidas das diluições previas
da massa de promastigotas de L. infantum (cepa MCAN/BR/2008/OP46) da curva
padrão. Os resultados foram expressos pelo número de amastigotas/mg de tecido
(baço). Segue abaixo como exemplo, a curva padrão referente ao gene de kDNA
utilizada neste estudo (Figura 5).
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Figura 5. Exemplo da curva padrão referente ao gene de kDNA de Leishmania spp. Em X estão
demonstrados os valores de Log da concentração de parasitos (104 a 10-1) e em Y os valores de Ct
correspondes a cada diluição. Abaixo do gráfico está representado o valor do slope (-3,506), coeficiente
de linearidade (R2 =0,997) e a eficiência (92,84%).

4.9

ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o software GraphPad

Prism 7.0 (Prism Software, Irvine, CA, USA). Foi verificada inicialmente a distribuição
dos dados utilizando o teste de Shapiro-wilk. Os dados com distribuição normal foram
analisados pelo teste de one-way - ANOVA, seguido do pós-teste de Tukey ou o Test
t de Student. Para as análises de dados não paramétricos, foi utilizado o teste de
Kruskal-Wallis para investigar diferenças entre os grupos, acompanhado do pós-teste
de Dunns’ para as comparações múltiplas. Diferenças com valores de p menores que
0,05 (p<0,05) foram consideradas significativas.
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5. RESULTADOS
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Os resultados a seguir representam as avaliações realizadas em 96
hamsters, Mesocricetus auratus, divididos em 6 grupos: imunizados com as quimeras
A e B, com e sem associação do sistema de adjuvantes Saponina e MPL-A, bem como
os controles SAL e SAP/MPL. Foram avaliados parâmetros hematológicos,
bioquímicos, imunológicos e parasitológicos dos animais imunizados e desafiados
pela via intraperitoneal com a cepa OP46 de Leishmania infantum.
5.1

AVALIAÇÕES DOS PARÂMETROS LABORATORIAIS

5.1.1 Hemograma: Eritrograma e Leucograma
Para a avaliação do hemograma, foram realizadas as análises das séries
vermelha (eritrócitos, hemoglobina, hematócrito e plaquetas) e branca incluindo o
leucograma com contagem global e diferencial de leucócitos totais (neutrófilos,
linfócitos, eosinófilos e monócitos).
As análises da série vermelha dos hamsters dos grupos controle (SAL, SM)
e dos grupos imunizados com as quimeras (QA, QASM, QB, QBSM) estão
apresentados na Tabela 3. Foi evidenciado uma redução dos valores de plaquetas
tanto no grupo SAL quanto SM comparado aos valores de referência (Tabela 4). No
entanto, os valores de eritrócitos (hemácias), hemoglobina e hematócrito, de todos os
grupos, se mantiveram dentro dos valores de referência.

Hemácias (10 /mm )

Valores de
referência
2,4 - 7,6

6,3±0,9

6,1±1,0

6,3±1,2

6,2±1,1

5,9±0,5

5,7±0,6

Hemoglobina (g/dL)

6,8 – 14,8

13,4±2,3

13,3±2,0

14,5±2,5

14,2±2,2

13,9±1,7

13,8±1,9

Hematócrito (%)

15,2 – 44,4

34,2±5,2

33,6±6,0

39,6±7,1

36,3±6,4

34,2±3,5

33,5±4,5

Plaquetas (103/mm3)

172,0 – 458,4

168±46

155±52

203±51

209±66

191±70

186±74

Eritrograma
6

3

SAL

SM

QA

QASM

QB

QBSM

Tabela 4. Eritrograma de amostras de sangue de hamsters submetidos ao protocolo de imunização
com as quimeras A e B, com e sem associação ao sistema de adjuvantes SM, bem como os controles
SAL e SM. Em vermelho estão representados valores abaixo dos valores de referência.
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As alterações relacionadas à série branca estão representadas na Tabela
4. Foi possível observar que o grupo QA apresentou um aumento na população de
monócitos quando comparado aos valores de referência (Tabela 5). Em relação aos
outros parâmetros avaliados, não foram observadas diferenças entre os grupos
experimentais.

Global de Leucócitos

Valores de
referência
1.403 – 4.855

Neutrófilos Totais

175 – 1.034

659±235

573±472

Eosinófilos

10 – 48

29±11

27±14

Linfócitos

989 – 3.282

Monócitos

17 – 45

Leucograma (/mm3)

SAL

SM

QA

2.667±755 2.543±1313 3.544±1.508

1.621±592 1.440±601
31±12

QASM

QB

QBSM

3.089±1.235

3.056±1.437

3.319±2.069

911±598

954±560

945±594

673±424

32±12

26±9

26±12

19±7

2.373±717

1.734±560

1.575±469

1.658±687

64±61

34±17

41±32

31±21

24±15

Tabela 5. Leucograma de amostras de sangue de hamsters submetidos ao protocolo de imunização
com as quimeras A e B, com e sem associação ao sistema de adjuvantes SM, bem como os controles
SAL e SM. Em azul estão representados valores acima dos valores de referência.

5.2

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS

5.2.1 Provas de função renal
Em relação às análises da função renal foram realizadas dosagens de ureia
e creatinina no soro dos animais. Os resultados estão representados na tabela a
seguir. Como observado, não houve diferenças significativas para os dois parâmetros
avaliados nos diferentes grupos experimentais (Tabela 6).

Ureia (mg/dL)

Valores de
referência
12,4 – 85,6

Creatinina (mg/dL)

0,2 – 0,5

Função renal

SAL
54,5±5,3

SM
56,8±4,9

QA

QASM

QB

QBSM

57,2±7,8

63,0±7,7

56,2±4,6

63,6±6,5

0,40±0,1 0,40±0,07 0,39±0,07

0,46±0,08

0,44±0,06

0,48±0,06

Tabela 6. Avaliação dos níveis séricos de ureia e creatinina em hamsters submetidos ao protocolo de
imunização com as quimeras A e B, com e sem associação ao sistema de adjuvantes SM, bem como
os controles SAL e SM.
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5.2.2 Provas de função hepática
A fim de detectar um possível comprometimento hepático nos hamsters, foi
realizada a avaliação da função hepática desses animais. Dentre as principais
enzimas hepáticas, foram avaliadas as transaminases: aspartato aminotransferase
(AST) e alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA) e gamaglutamil
transferase (-GT). Os resultados estão demonstrados na Tabela 7.
Foi observado em relação à dosagem de AST uma diminuição (p<0,05) nos
grupos QB e QBSM quando comparado ao grupo SAL. Além disso, em relação à
dosagem sérica de ALT, foi observado um aumento, acima dos valores de referência,
nos grupos SAL e SM. Para as outras avaliações, não observamos alterações nos
diferentes grupos experimentais (Tabela 7).

AST/TGO (U/L)

Valores de
referência
58,6 - 150

ALT/TGP (U/L)

Função hepática

SAL

SM

QA

QASM

QB

QBSM
a

117,9±46,1 100,8±34,7 102,4±34,4

107,8±43,9

75,0±15,0

73,1±22,5a

57,8 – 86,5

101,0±50,0

87,6±34,6

72,5±9,4

65,2±11,3

65,0±19,8

65,7±21,1

Fosfatase Alc.

65,8 - 97,7

77,1±17,0

67,3±22,5

78,6±16,8

85,8±16,1

75,9±22,0

76,5±23,8

−GT

5,8 - 13,4

11,1±4,7

8,3±2,1

7,8±2,7

8,3±4,7

6,5±3,4

7,2±3,4

Tabela 7. Avaliação dos níveis séricos de AST, ALT, FA, e GAMA-GT de hamsters dos grupos controle
(SAL, SM) e dos grupos imunizados com as Quimeras A e B (QA, QASM, QB, QBSM). Em vermelho
estão representados valores acima dos valores de referência. A letra “a” representa diferença
significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle Sal

5.2.3

Proteinograma

Foi utilizado também como parâmetro para avaliação de possíveis
alterações séricas nos animais, a dosagem das proteínas totais, a concentração de
albuminas e globulinas, bem como a razão da concentração de albumina pela de
globulina (A/G), representados na Tabela 8.
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Proteínas totais (g/dL)

Valores de
referência
6,0 - 9,7

6,7±1,8

6,2±1,7

6,7±1,1

7,2±2,3

7,5±2,0

7,4±1,6

Albumina (g/dL)

1,0 – 5,0

2,7±0,5

2,3±0,7

2,1±0,6

1,7±0,7

1,9±0,7

1,9±0,6

Globulinas (g/dL)

3,1 – 6,5

4,5±1,9

4,9±1,7

4,1±1,4

4,1±1,7

4,9±1,3

5,1±1,4

Razão A/G

0,1 – 1,2

0,9±0,6

0,7±0,6

0,7±0,5

0,6±0,5

0,5±0,3

0,4±0,3a

Proteinograma

SAL

SM

QA

QASM

QB

QBSM

Tabela 8. Avaliação dos níveis séricos de proteínas totais, albumina, globulinas e a razão A/G em
hamsters dos grupos controle (Sal, SM) e dos grupos imunizados com as Quimeras A e B (QA, QASM,
QB, QBSM). A letra “a” representa diferença significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle Sal.

Os grupos imunizados com as quimeras isoladas e associadas ao sistema
de adjuvantes, bem como os grupos controle (SAL, SM) apresentaram os valores de
proteínas totais, albumina, globulinas e da razão A/G, dentro dos valores normais de
referência. No entanto, observamos que o grupo QBSM apresentou uma diminuição
significativa (p<0,05) da razão A/G comparado ao grupo controle (SAL).
5.3

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA HUMORAL
A resposta imune humoral, pela análise do perfil da imunoglobulina IgG-

total anti-Leishmania, foi avaliada no soro dos hamsters dos diferentes grupos
experimentais (SAL, SM, QA, QASM, QB, QBSM). Na Figura 6 pode-se observar que
todos os animais do grupo SAL e SM apresentaram alta reatividade em relação a IgGtotal (anti-Leishmania) acima do cut off (0,07). Já em relação aos grupos vacinados,
foi possível observar uma menor reatividade. Os grupos QA, QASM, QB, QBSM
apresentaram diminuição significativa (p<0,05) da reatividade de IgG-total em relação
ao grupo SAL. Além disso, o grupo QBSM apresentou diminuição significativa (p<0,05)
da reatividade também em relação ao grupo SM. Nos grupos QASM, QB, QBSM
alguns animais apresentaram reatividade abaixo do cut off sendo classificados como
negativos.
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Figura 6. Reatividade de IgG total sérico anti-Leishmania em hamsters imunizados com as quimeras
A e B isoladas (QA e QB) e associadas aos adjuvantes saponina e MPL (QASM e QBSM) e desafiados
com L. infantum. A linha tracejada representa o cut off (0,07) Diferenças significativas (p<0,05) estão
ilustradas pelas letras "a" e "b" para comparações com os grupos SAL e SM, respectivamente.

5.4

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CITOCINAS INTRACITOPLASMÁTICAS

POR LINFÓCITOS TOTAIS E CD4+
Os resultados da produção de citocinas intracitoplasmáticas em
esplenócitos foram expressos na forma de porcentagem de linfócitos produtores das
citocinas IFN-, TNF- e IL-10, após estímulo com antígeno solúvel de L. infantum
(AsLi) (Figura 7).
Foi possível observar que em relação aos esplenócitos produtores de TNF, há um aumento (p<0,05) de linfócitos totais produtores desta citocina em todos os
grupos imunizados (QA, QASM, QB, QBSM) quando comparado ao grupo controle
SAL. Além disso, os grupos imunizados com as quimeras A e B, associadas aos
adjuvantes (QASM e QBSM), apresentaram um aumento significativo (p<0,05) em
relação ao grupo imunizado apenas com a associação dos adjuvantes saponina e
MPL (SM) e aos grupos imunizados com as quimeras isoladamente (Figura 7). Ao
caracterizar fenotipicamente a subpopulação de linfócitos CD4 + produtores de TNF-,
observamos que houve um aumento significativo (p<0,05) destas células em todos os
grupos imunizados (QA, QASM, QB, QBSM), quando comparado ao grupo SAL, e
ainda, um aumento de células CD4+TNF-+ dos grupos imunizados com as quimeras
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associadas aos adjuvantes (QASM e QBSM), em relação ao grupo controle de
adjuvantes (SM) (Figura 7).
Quanto aos linfócitos totais produtores de IFN-, observamos um aumento
significativo (p<0,05) dessas células em todos os grupos vacinados, quando
comparado ao grupo controle SAL. Além disso, observamos um aumento (p<0,05) de
linfócitos totais produtores de IFN- nos grupos imunizados com as quimeras
associadas ao sistema de adjuvantes (QASM e QBSM) em relação ao grupo SM
(Figura 7). Quando avaliamos o grupo imunizado com a quimera A, foi possível
observar que o grupo QASM apresentou um aumento (p<0,05) de linfócitos totais
produtores de IFN- em relação ao grupo imunizado com a quimera isoladamente
(QA). Já em relação à subpopulação de linfócitos CD4 + produtores de IFN-, também
observamos um aumento significativo destas células nos grupos imunizados (QA,
QASM, QB e QBSM) quando comparado ao grupo controle (SAL) (Figura 7). Também
observamos um aumento (p<0,05) de linfócitos CD4+IFN-+ nos grupos QASM e
QBSM quando comparado ao grupo imunizado apenas com o sistema de adjuvantes
(SM). Além disso, observamos ainda, um aumento significativo da produção de
linfócitos CD4+ produtores de IFN- no grupo imunizado com a quimera B associada
aos adjuvantes em relação ao grupo vacinado com a quimera B isolada (Figura 7).
Ao avaliar o perfil de esplenócitos produtores de IL-10, podemos observar
uma diminuição significativa da produção dessa citocina em todos os grupos
imunizados, quando comparados com o grupo SAL (Figura 7). Observamos ainda uma
diminuição (p<0,05) nos grupos das quimeras associadas ao sistema de adjuvantes
(QASM e QBSM) em relação ao grupo SM. Para os esplenócitos CD4 +IL-10+,
observamos uma diminuição significativa do percentual de células IL-10+ nos grupos
imunizados com e sem associação dos adjuvantes em relação ao grupo SAL. Além
disso, apenas o grupo QBSM apresentou uma diminuição (p<0,05) da produção desta
citocina em relação ao grupo SM (Figura 7).
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Figura 7. Percentual de linfócitos totais e CD4+ produtores das citocinas IFN-, TNF- e IL-10, em
esplenócitos de hamsters imunizados com as quimeras A e B isoladas (QA e QB) e associadas aos
adjuvantes saponina e MPL (QASM e QBSM) e desafiados com L. infantum. As linhas tracejadas
indicam a média da porcentagem em animais não vacinados e não desafiados (CNI). Os dados estão
apresentados como média ± desvio padrão. Diferenças significativas (p<0,05) estão ilustradas pelas
letras "a" e "b" para comparações com os grupos SAL e SM, respectivamente. As linhas conectoras
representam diferenças significativas (p<0,05) entre os grupos imunizados com as quimeras isoladas
e os grupos imunizados com as quimeras associadas aos adjuvantes.

Ao realizar as análises da razão de linfócitos totais produtores de IFN- e
IL-10 (IFN-/IL-10), não observamos diferenças entre os grupos avaliados (Figura 8).
Entretanto, quando avaliamos a subpopulação de linfócitos CD4 + produtores de IFN e de IL-10 através da razão IFN-/IL-10, podemos observar um aumento significativo
dessa razão em todos os grupos imunizados, com e sem associação de adjuvantes
(QA, QASM, QB e QBSM), em relação aos grupos controles (SAL e SM) (Figura 8).
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Figura 8. Razão de linfócitos totais e CD4+ produtores de IFN-/IL-10, em hamsters imunizados com
as quimeras A e B isoladas (QA e QB) e associadas aos adjuvantes saponina e MPL (QASM e QBSM)
e desafiados com L. infantum. Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão. Diferenças
significativas (p<0,05) estão ilustradas pelas letras "a" e "b" para comparações com os grupos SAL e
SM, respectivamente.

5.5

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO EM SOBRENADANTE

DE CULTURA DE ESPLENÓCITOS
A Figura 9 representa a razão da produção de óxido nítrico em
sobrenadante de cultura de esplenócitos estimulados com antígeno solúvel de L.
infantum (AsLi) pelas células não estimuladas (C). Observamos um aumento
significativo na produção de NO dos grupos QASM, QB, QBSM em relação ao grupo
SAL. Além disso, observamos um aumento significativo nos grupos QB e QBSM em
relação ao grupo controle adjuvantes (SM) (Figura 9).
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Figura 9. Razão da produção de óxido nítrico (NO) em sobrenadante de cultura de esplenócitos
estimulados com antígeno solúvel de L. infantum (AsLi) e não estimulados (C) em hamsters imunizados
com as quimeras A e B isoladas (QA e QB) e associadas aos adjuvantes saponina e MPL (QASM e
QBSM) e desafiados com L. infantum. Diferenças significativas (p<0,05) estão ilustradas pelas letras
"a" e "b" para comparações com os grupos SAL e SM, respectivamente.

5.6

ALTERAÇÕES MACROSCÓPICAS ESPLÊNICAS E AVALIAÇÃO DA

CARGA PARASITÁRIA
Os dados referentes ao peso absoluto (peso total do órgão) e relativo (peso
do órgão/peso do corporal) do baço dos grupos analisados estão apresentados na
Figura 10A. Como é possível observar, não houve diferença no peso total do baço nos
diferentes grupos experimentais. Entretanto, de forma interessante, observamos em
relação ao peso relativo esplênico que os animais dos grupos QASM, QB e QBSM,
apresentaram peso relativo menor (p<0,05) do baço em relação aos grupos controles
SAL e SM (Figura 10). Na análise macroscópica do órgão foi possível observar de
forma clara o aumento de volume do órgão (esplenomegalia) nos animais dos grupos
SAL e SM em relação ao grupo não imunizado e não desafiado (CNI) (Figura 10B).
Além disso, observamos que principalmente nos grupos imunizados com as quimeras
e o sistema de adjuvantes (QASM e QBSM), a macroscopia esplênica está muito
semelhante ao observado no grupo de animais não desafiados (Figura 10B).

A)

B)
45

GUSMÃO, M. R.

RESULTADOS

Macroscopia baço

SAL
SM
QA
QASM

QB
QBSM
CNI

Figura 10. A) Peso absoluto do baço e peso relativo (peso do órgão/peso do animal) de hamster dos
grupos controle e imunizados com as quimeras (A e B), com e sem associação dos adjuvantes (SM),
desafiados com 2x107 promastigotas de L. infantum. Diferenças significativas estão ilustradas pela letra
“a” e “b” para comparações com o grupo SAL e SM, respectivamente. B) Macroscopia esplênica dos
hamster dos grupos controle e imunizados com as quimeras, desafiados com 2x107 promastigotas de
L. infantum. O grupo CNI representa os animais não imunizados e não infectados.

Refletindo o que foi observado na macroscopia esplênica onde observamos
uma aparente normalidade no órgão dos grupos vacinados, os dados obtidos a partir
da quantificação do parasitismo tecidual do baço por PCR em tempo real, demonstram
que, os grupos imunizados (QA, QASM, QB e QBSM) apresentaram uma redução
significativa na carga parasitária esplênica quando comparado aos grupos SAL e SM
(Figura 11).
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Figura 11. Carga parasitária no baço de hamsters hamsters imunizados com as quimeras A e B
isoladas (QA e QB) e associadas aos adjuvantes saponina e MPL (QASM e QBSM) e desafiados com
L. infantum. Diferenças significativas (p<0,05) estão ilustradas pelas letras "a" e "b" para comparações
com os grupos SAL e SM, respectivamente.

Na Tabela 9 estão representados os valores médios bem como o
percentual de redução da carga parasitária em relação ao grupo SAL e o percentual
de positividade dos animais nos diferentes grupos. É possível observar que em
relação ao percentual de redução da carga parasitária os grupos imunizados
apresentaram mais de 75% de redução do parasitismo esplênico quando comparado
ao grupo SAL (Tabela 9). De maneira interessante, os grupos QA e QASM
apresentaram os maiores valores de redução do parasitismo sendo estes
respectivamente de 84 e 91,5%. Além disso, os grupos QB e QBSM apresentaram
valores de 76 e 77% de redução no parasitismo esplênico em relação ao grupo SAL
respectivamente (Tabela 9).
Em relação ao percentual de positividade, observamos que 100% dos
animais dos grupos SAL e SM foram positivos para presença do DNA do parasito no
baço. Entretanto, observamos apenas 67% dos animais do grupo QA positivos para
presença do DNA do parasito no baço (33% de negatividade). De forma interessante,
foi observada uma positividade de apenas 58% para a presença de DNA de
Leishmania nos grupos QB e QBSM (42% de negatividade) e de 50% no grupo QASM
(50% de negatividade) (Tabela 9).
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GRUPOS
Número
médio
de
amastigostas por mg de baço
Redução (%) em relação ao
grupo SAL
Positividade (%)

SAL

SM

QA

QASM

QB

QBSM

360 ± 185

237 ± 251

58 ± 74a,b

30 ± 53a,b

86 ± 200a,b

84 ± 151a,b

---

34%

84%

91,5%

76%

77%

100% (12/12)

100% (12/12)

67% (8/12)

50% (6/12)

58% (7/12)

58% (7/12)

Tabela 9. Número médio de parasitos, percentual de positividade e de redução no baço de hamsters
imunizados com as quimeras A e B isoladas (QA e QB) e associadas aos adjuvantes saponina e MPL
(QASM e QBSM) e desafiados com L. infantum. Diferenças significativas (p<0,05) estão ilustradas
pelas letras "a" e "b" para comparações em relação aos grupos SAL e SM, respectivamente.
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A elevada incidência da leishmaniose visceral, bem como sua repercussão
socioeconômica tornam a doença um grave problema de saúde pública no Brasil e no
mundo (MOREIRA, 2012). Ainda que o Brasil seja um dos 10 países que representam
95% da taxa de incidência de LV em todo mundo, não há, até o momento, medidas
profiláticas, como por exemplo vacinas, que sejam eficazes e empregadas em
campanhas de vacinação em massa no país e no mundo (WHO, 2019). Diante da
ausência de uma vacina humana ou canina eficaz para a leishmaniose visceral, novos
antígenos, adjuvantes e o aprimoramento da compreensão dos fatores imunológicos
subjacentes ao controle eficaz da replicação e patologia do parasito, dão esperança
para o sucesso do desenvolvimento de novos imunobiológicos candidatos vacinais
contra essa importante e negligenciada doença (JERÔNIMO, 2016).
Entre as novas estratégias para a construção de vacinas, a vacinologia
reversa surgiu como uma abordagem inovadora para o desenho racional de vacinas /
imunobiológicos e vem evoluindo sua aplicabilidade nas últimas décadas (BRITO et
al., 2019). Essa metodologia já demonstrou sua precisão no que diz respeito ao
mapeamento de epítopos imunogênicos para proteínas de Leishmania bem como
grande capacidade de predizer epítopos específicos de células T e B (DE GROOT,
2006; ZANDIEH et al., 2015; BRITO, 2017). Dessa forma, é possível propor
candidatos vacinais que apresentem epítopos específicos ligantes de MHC de classe
I e II que possam compor novos candidatos vacinais contra diversas doenças
causadas por microrganismos (SACHDEVA et al., 2009; DAS et al., 2014).
Uma vacina considerada ideal contra a Leishmania spp., deve ser capaz
de, além de desencadear uma resposta efetora de linfócitos T, manter uma memória
imunológica de longo prazo (DARRAH et al., 2007). Portanto, a busca por epítopos
que sejam reconhecidos pelas APCs e apresentados aos linfócitos T de forma eficaz,
tornou-se um dos maiores desafios atuais para o desenvolvimento de imunobiológicos
contra esta doença (BRITO, 2018).
Nesse contexto, no presente trabalho foi realizada a avaliação de duas
proteínas quiméricas, compostas por epítopos do genoma de L. infantum,
anteriormente

desenhadas

através

da

imunoinformática

(BRITO,

2018).

Considerando o potencial, já descrito, dessas duas quimeras em camundongos
(BRITO et al., 2019, OSTOLIN, 2020), nesse projeto foi proposto avaliar a resposta
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imune e a eficácia dessas vacinas em modelo hamster. A escolha do modelo foi
baseada na similaridade da progressão da leishmaniose visceral com o modelo canino
e que reflete sobre o desenvolvimento da doença nos seres humanos. Além disso, o
hamster M. auratus é um modelo altamente empregado em estudos de LV referentes
a aspectos imunopatologicos, terapêutica e avaliação de candidatos vacinais na
doença. Portanto, se um candidato vacinal demonstrar potencial nesse modelo
experimental haverá grande probabilidade de ter sucesso no prosseguimento para
ensaios de fase I e II em cães. Como esperado, as composições vacinais contendo
as quimeras isoladas ou associadas ao sistema de adjuvantes, demonstraram-se
inócuas e não tóxicas nas primeiras 72 horas após as imunizações. Foram
monitorados os comportamentos dos animais, a queda de pelos no local das
imunizações e alterações na derme que pudessem indicar algum tipo de toxicidade.
Provavelmente este sucesso em relação às composições vacinais avaliadas neste
estudo serem seguras para uso está na estratégia de utilização de um sistema de
adjuvantes onde a saponina foi utilizada em uma dose 50% menor do que a
normalmente utilizada. Esta estratégia refletiu diretamente em uma redução do seu
efeito adverso mais comum, a geração de nódulos e/ou úlceras no local da
administração.
Uma das principais avaliações em modelo hamster que vem sendo
empregada em vários estudos de história natural da infecção por Leishmania infantum
e mais recentemente em estudos de testes de drogas e vacinais, é a análise de
parâmetros hematológicos e bioquímicos. Embora o conhecimento desses
parâmetros seja ainda limitado neste modelo, eles podem ser muito importantes na
avaliação do status do prognóstico clínico, bem como na elucidação da patogênese
da LV para definir abordagens terapêuticas e profiláticas (SOLANO-GALLEGO et al.
2009; OLIVEIRA et al 2010; MOREIRA et al., 2016).
Diferentes padrões em parâmetros hematológicos e bioquímicos podem
ser observados como resultado de disfunção orgânica. Variações nos valores
hematológicos e bioquímicos podem alterar em função da idade, sexo, criação e
manejo (THALL, 2007). Por isso, a padronização de procedimentos laboratoriais é
fundamental para que não sejam observadas variações em relação aos resultados
deste tipo de análise. Devido à falta de padronização nos laboratórios de pesquisa e
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as diferentes intercorrências para emissão de resultados hematológicos e
bioquímicos, é recomendável que cada laboratório desenvolva seus próprios
intervalos de referência a partir de amostras de animais normais, levando em
consideração todos estes fatores abordados anteriormente. Neste sentido, foram
utilizados, para fins de criação de parâmetros normais hematológicos e bioquímicos,
hamsters M. auratus, de mesma idade e submetidos às mesmas condições de criação
e manuseio que os animais dos grupos experimentais deste estudo. Além disso,
temos em nosso laboratório e já padronizado, o procedimento de coleta e
processamento do sangue para as análises hematológicas e os kits e dosagens para
as avaliações bioquímicas (MOREIRA, 2012).
Neste sentido, em nosso estudo observamos que em relação às análises
hematológicas foi observada uma queda de plaquetas nos grupos não imunizados e
infectados. Moreira e colaboradores (2016), observaram em seu estudo de história
natural da infecção por L. infantum em hamsters que após 3 meses de infecção pela
via intraperitoneal há uma diminuição de plaquetas nos animais. São poucos os
estudos na literatura sobre vacinas anti-LV que abordam este tipo de avaliação. Neste
sentido nossos resultados podem sugerir um efeito protetor gerado pela imunização
com as quimeras nos animais.
Em relação as avaliações bioquímicas, observamos na avaliação da função
hepática um aumento na enzima ALT nos grupos controle (SAL e SM), no entanto,
nos grupos imunizados com as quimeras, os níveis séricos dessa enzima
permaneceram

dentro

dos

valores

da

normalidade

demonstrando

o

não

comprometimento do órgão pela infecção. Corroborando com esses resultados,
Moreira et al., (2016), ainda em seu estudo de história natural da infecção por L.
infantum em hamsters, encontraram aumento de ALT após 3 meses de infecção pelo
parasito comprovando o comprometimento do tecido hepático e demonstrando
também o perfil de evolução clínica e susceptibilidade à doença neste modelo.
Neste sentido, estudos de infecção natural ou experimental por L. infantum
indicam que a presença sérica dessas enzimas estão relacionadas com a
permeabilidade dos hepatócitos, podendo, em altas concentrações, estarem
diretamente associadas com lesões das células hepáticas, sendo consideradas um
indicativo de infecção pelo parasito e de progressão da doença (NIETO et al., 1992;
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KANEKO, 1997; QUEIROZ et al., 2004; SOLANO-GALLEGO et al., 2009; OLIVEIRA
et al., 2010; SOLANO-GALLEGO et al., 2011). Desse modo, é evidenciada a ação das
proteínas quiméricas isoladas e associadas aos adjuvantes em manter os níveis
séricos dessas enzimas dentro dos valores de referência indicando um efeito protetor
destes imunobiológicos.
Além da análise dos parâmetros hamato-bioquímicos, a progressão da
leishmaniose visceral pode ser correlacionada com outros achados imunológicos,
como por exemplo alterações na resposta humoral. Em nosso estudo, observamos
elevados níveis de IgG total anti-Leishmania, no grupo SAL e SM quando comparados
aos grupos imunizados. Esses dados demonstram que nos grupos controles, a
infecção induziu o aumento de níveis de IgG total. Resultados semelhantes já foram
encontrados em outros trabalhos em que demonstraram a relação entre o baixo nível
desses anticorpos com a diminuição da carga parasitária nos indivíduos, e portanto, o
aumento dos níveis de IgG pode ser considerado um indicativo de progressão da
doença (SAMANT et al., 2009; GUPTA et al., 2012; MOREIRA et al., 2012). SilvaCouto et al (2015) demonstraram que os níveis de IgG total anti-Leishmania foram
mais baixos após a imunização com uma vacina contendo antígenos de L.
amazonensis em hamsters posteriormente desafiados por L. braziliensis, indicando o
controle do parasito e consequentemente resistência a infecção (SILVA-COUTO et
al., 2015). Isso também é demonstrado na LVH, em que altos títulos de anticorpos são
observados nos pacientes sintomáticos, bem como na LVC, em que cães resistentes
ou assintomáticos apresentam baixos níveis de anticorpos ou até mesmo são
considerados soronegativos (CARRERA et al., 1996; REIS et al., 2006; SOLANOGALLEGO et al., 2009; REIS et al., 2009; COURA-VITAL et al., 2011). Requena et al.,
(2000) também associaram altos níveis de IgG em hamsters infectados por L. infantum
com a presença de fortes sinais clínicos e alta carga parasitária esplênica (REQUENA
et al., 2000). Desta forma, os baixos níveis de anticorpos nos animais imunizados
poderiam indicar um padrão de proteção contra o parasito visto que altos títulos desta
imunoglobulina, tanto na doença humana quanto canina, estão diretamente
associados como biomarcador de progressão da doença.
Além da resposta humoral, em estudos vacinais é fundamental a avaliação
de parâmetros da resposta celular para identificar biomarcadores que poderão
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subsidiar o potencial de sucesso ou falha do imunobiológico em teste. Neste sentido,
avaliamos a resposta imune celular compartimentalizada no baço dos animais
imunizados e desafiados por L. infantum. Como é sabido na LV, o baço é o órgão do
sistema imune de maior acometimento na doença e a avaliação do seu potencial de
resposta frente ao parasito indicaria a capacidade do imunobiológico/vacina em gerar
imunogenicidade e/ou proteção. Os resultados de produção intracelular de citocinas
por linfócitos são inéditos e têm grande contribuição no campo de avaliações
imunológicas por citometria de fluxo no modelo hamster. Existem poucos anticorpos
disponíveis que possam ser utilizados e ainda sim, eles não são específicos para o
modelo hamster, sendo possíveis de serem utilizados devido a reação cruzada que
apresentam. Desse modo, nosso grupo de pesquisa, após intensas tentativas de
padronização, montou um painel com anticorpos anti-citocinas IFN-, TNF- e IL-10 e
anti-células CD4+. Portanto, os resultados aqui apresentados são importantes e
primordiais para o entendimento da resposta imunológica estimulada/gerada pelas
quimeras avaliadas.
Em nosso estudo, realizamos a fenotipagem de linfócitos totais e da
subpopulação TCD4+ produtores das citocinas IFN-, TNF- e IL-10. Observamos que
as quimeras, associadas ou não ao sistema de adjuvantes, foram capazes de
estimular uma resposta pró-inflamatória e reduzir a produção da citocina
imunomoduladora IL-10. Durante a progressão da LV, é observada uma supressão da
resposta do tipo Th1, com diminuição na produção de IFN- dentre outras citocinas
(BARCELLAR, 2000). Há estudos que demonstram a relação direta entre a eficácia
protetiva de proteínas quiméricas contra L. infantum, com a produção de IFN- pelas
subpopulações de linfócitos T (MARTINS et al., 2017). Portanto, essa citocina é de
extrema importância para a proteção contra o parasito. Nesse sentido, nossos
resultados foram satisfatórios e bastante promissores, corroborando com relatos da
literatura. Em nossos resultados foi possível observar um aumento da produção desta
citocina por linfócitos totais e a subpopulação CD4+ nos grupos imunizados tanto com
as quimeras isoladas, quanto com as quimeras associadas aos adjuvantes. De
maneira semelhante, Khare et al., (2016) ao avaliarem a imunogenicidade do
candidato vacinal proposto (rLdAdoHcy + BCG) contra infecção por L. donovani em
hamster observou um aumento da expressão de mRNA da citocina IFN- no grupo
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vacinado, quando comparado ao grupo controle, o que, juntamente com a diminuição
da carga parasitaria indicaram boa eficácia profilática em relação à vacina avaliada
(KHARE et al., 2016).
Outra citocina pro-inflamatória importante no contexto de vacinas anti-LV é
TNF-, pois exerce também um papel efetor crucial no controle de infecções
intracelulares, atuando na modulação da produção de óxido nítrico (NO), importante
na eliminação do parasito pelos macrófagos (LIEW et al., 1990; ALVES et al., 2009;
MANNA et al., 2009). Estudos como o de Fiuza et al (2016) demonstraram que
hamsters imunizados com um potente candidato vacinal (LdCen-/- +LJM19) e
desafiados com L. donovani, apresentaram uma forte resposta imune caracterizada
pelo aumento da expressão de mRNA da citocina TFN-, entre outras citocinas como
IFN-, acarretando no aumento da produção de NO e consequente diminuição da
carga parasitária nos animais (FIUZA et al., 2016). Nesse sentido, nossos resultados
referentes a produção de TNF- por linfócitos esplênicos e subpopulação CD4+ foram
interessantes pois pudemos observar um aumento da produção dessa citocina,
demonstrando em associação a elevada produção de IFN-, uma potente resposta
imune contra o parasito.
Contrapondo as citocinas acima descritas, a citocina IL-10 é um potente
inibidor da ativação de macrófagos, fornecendo uma maneira direta pela qual os
complexos imunes podem impedir a erradicação do parasita, mesmo na presença de
uma resposta imune em andamento (MILES, 2005). Moreira (2012), avaliando a
progressão da infecção por L. infantum em hamsters M. auratus, observou um
desequilíbrio no perfil de expressão de mRNA para as citocinas pro-inflamatórias
(TNF- e IFN-) e anti-inflamatórias (TGF- e IL-10) nos animais infectados tendendo
para uma resposta Th2, apesar da presença de TNF- e IFN- (MOREIRA, 2012). O
papel que a citocina IL-10 desempenha está relacionado com a modulação da
resposta inflamatória e manutenção da homeostase imunológica (BARCELLAR et al.,
2000). Nossos resultados demonstram diminuição da produção da citocina IL-10 por
linfócitos esplênicos e pela subpopulação CD4+ em todos os grupos imunizados, com
destaque aos grupos associados aos adjuvantes, especialmente na produção desta
citocina por linfócitos totais. Esse conjunto de resultados observados em relação à
resposta imune desencadeada pelas quimeras indica a preponderância de um perfil
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de resposta Th1, sendo essa modulação comprovada pela razão IFN-/IL-10 para a
subpopulação de linfócitos CD4+.
Como discutido anteriormente, TNF- e IFN- são fundamentais para o
controle de patógenos intracelulares estimulando a produção de NO pelos
macrófagos. Esse mecanismo imunológico está intimamente associado a redução da
carga parasitária demonstrada em outros estudos de testes vacinais em hamsters
(MELBY et al., 2001; GUPTA & KUSHAWAHA et al., 2011). Em nosso trabalho
verificamos o aumento na produção de óxido nítrico no sobrenadante de cultura de
esplenócitos dos grupos imunizados em relação ao grupo controle SAL. A importância
da geração de NO como mecanismo efetor antimicrobiano de macrófagos no modelo
murino de leishmaniose é ressaltada por algumas observações: 1) a morte de
parasitas por macrófagos ativados por IFN- depende da expressão de NOS2 e
geração de NO; 2) linhagens de camundongos que mostram resistência in vivo à
infecção por Leishmania demonstram um alto nível de geração de NO e esses
camundongos ficam suscetíveis quando a iNOS é inibida; 3) camundongos knockouts
para o gene NOS2 são altamente suscetíveis à infecção por Leishmania major e L.
donovani (MELBY, 2001). Em modelo hamster infectado por L. infantum, a produção
de NO ainda é pouco elucidada, no entanto, sabe-se que os hamsters exibem
expressão reduzida do gene que codifica a óxido nítrico sintase induzível (iNOS) em
resposta ao IFN-, e acredita-se que isso leve a menor geração de óxido nítrico
quando comparado ao que acontece em modelo murino (WILSON et al., 2005; NIETO
et al., 2011). Em uma análise de transcritos de mRNA de iNOS em hamsters tratados
com miltefosina, foi demonstrado um aumento desses transcritos com consequente
aumento na produção de NO nos animais curados em relação aos não curados,
sugerindo uma prevalente resposta Th1 frente a infecção por L. donovani (GUPTA &
KUSHAWAHA et al., 2011). Nesse sentido, os nossos resultados de NO corroboram
com os resultados obtidos através da avaliação da resposta imunológica esplênica e
pode estar associada a um controle do parasitismo tecidual nos grupos imunizados
com as diferentes composições vacinais.
Em nosso estudo, uma análise macroscópica esplênica deu indícios de que
animais imunizados com as quimeras vacinais apresentavam um perfil de reatividade
tecidual comparável ao grupo de animais não infectados. Assim, para comprovar se
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os dados imunológicos e o perfil de reatividade tecidual condiziam com um controle
da carga parasitária nos animais, direcionamos nossas avaliações de eficácia vacinal
para o baço. No modelo hamster de infecção por L. infantum, é bem demonstrado na
literatura que o parasitismo no baço é mais consistente em relação ao fígado (OTT et
al., 1967; MOREIRA et al., 2012), isso explica a escolha, neste trabalho, de quantificar
a carga parasitária no baço dos animais. Murillo (2019) demonstrou que em hamsters,
após nove semanas de infecção, a carga parasitaria no tecido hepático, quantificada
por qPCR, não era evidente quando comparado ao tecido esplênico (MURILLO et al.,
2019).
Com os dados de quantificação da carga parasitária esplênica, pudemos
observar uma redução drástica da carga parasitária tecidual nos animais imunizados
quando comparados ao grupo controle SAL. Além disso, observamos uma redução
de 84% do grupo QA e 76% do grupo QB em relação ao grupo SAL. Esse percentual
foi ainda maior quando as quimeras foram associadas ao sistema de adjuvantes,
principalmente em relação a quimera A, em que apresentaram redução de 91,5% e
77% nos grupos QASM e QBSM, respectivamente. Estes resultados reforçam os
resultados obtidos em estudos anteriores do nosso grupo utilizando as proteínas
quiméricas A e B quanto a redução da carga parasitária no tecido esplênico em
modelo murino, em que as quimeras A e B, associadas ao adjuvante saponina,
apresentaram um percentual de redução de 82% e 87% respectivamente (BRITO et
al., 2019). O mesmo trabalho demonstrou a capacidade das quimeras de gerar células
multifuncionais e de memória imunológica nos animais imunizados, o que pode estar
associado a alta redução da carga parasitária nesses animais (BRITO et al., 2019).
Esses resultados evidenciam a importância da utilização de estratégias específicas
para o desenvolvimento de candidatos vacinais eficazes, sugerindo também uma
escolha acertada no que diz respeito aos epítopos que constituem as duas quimeras
utilizadas nesse trabalho. Portanto, todas essas estratégias e cuidados foram
determinantes para a expressiva redução da carga parasitária nos animais imunizados
com as quimeras isoladas ou associadas aos adjuvantes refletindo em uma eficácia
vacinal consistente chegando a atingir percentuais de proteção em relação a infecção
de 50% (QASM) e de 67% (QB).
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Dessa forma, nossos resultados evidenciaram o potencial de proteção das
quimeras A e B isoladas e associadas aos adjuvantes saponina e MPL, em que
observamos a diminuição do parasitismo tecidual esplênico em animais imunizados,
em resposta ao aumento da produção de citocinas pro-inflamatórias IFN- e TNF-,
diminuição de IL-10 e consequente aumento da produção de NO. Além disso,
especialmente as quimeras associadas ao sistema de adjuvantes (QASM e QBSM)
demonstraram melhor desempenho em relação a imunogenicidade, com produção
elevada de citocinas IFN- e TNF-, redução na produção de IL-10, maior produção
de NO, refletindo diretamente no controle do parasitismo e no sucesso da proteção
vacinal observada neste estudo.
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O conjunto de resultados encontrados nesse trabalho confirmam que
ambas as quimeras associadas ou não ao sistema de adjuvantes são imunogênicas
induzindo uma expressiva resposta celular através do aumento da produção das
citocinas IFN- e TNF- por linfócitos esplênicos e pela subpopulação CD4 +.
Associados a essa imunogenicidade foi possível observar o desencadeamento de
outros mecanismos imunológicos relacionados a proteção, com a produção de óxido
nítrico levando a uma redução consistente da carga parasitária no tecido esplênico.
Além disso, foi possível observar nos grupos vacinais, um elevado percentual de
animais negativos para a presença do parasito destacando-se a quimera A associada
ao sistema de adjuvantes onde observamos uma negatividade de 50% em relação a
presença de DNA do parasito no tecido esplênico. Dessa forma, esses dados reforçam
a utilização do hamster como um modelo importante na avaliação de candidatos
vacinais para a leishmaniose visceral e contribuem para o desenvolvimento de
potenciais imunobiológicos que possam ser avaliados em ensaios vacinais de fase I e
II no modelo canino.
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O presente trabalho destacou o potencial das proteínas quiméricas em
induzir uma resposta imune capaz de reduzir o parasitismo esplênico. Tendo visto
esses resultados promissores, as principais perspectivas referentes ao presente
trabalho são:
• Analisar alterações histopatológicas do baço e do fígado.
• Avaliar o potencial terapêutico das proteínas quiméricas, associadas a
quimioterapia convencional, em modelo hamster.
• Avaliar a eficácia das quimeras, associadas a adjuvantes, em modelo
cão.
• Avaliar a resposta imunológica no tecido hepático através do mRNA das
citocinas IFN-, TNF- IL-12, IL-10, IL-4, TGF- e da enzima iNOS.
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10. ANEXO 1

