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Resumo 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença negligenciada, amplamente dispersa e presente em 
diversas regiões do globo que apresenta elevada letalidade quando não tratada. A alta toxicidade 
dos fármacos convencionais utilizados na terapia da doença com relatos de cardiotoxicidade, 
hepatotoxicidade e nefrotoxicidade é um fator limitante para seu tratamento. Além disso, o 
surgimento de cepas resistentes do parasito aos fármacos convencionais coloca em xeque o 
limitado arsenal terapêutico disponível. Dentre as opções farmacológicas atuais, a miltefosina 
é o único agente anti-Leishmania administrado por via oral, porém, o surgimento de cepas do 
parasito resistentes a este fármaco vem sendo reportado em todo o mundo. Sendo assim, o 
desenvolvimento de novas estratégias de tratamento contra a doença se faz necessário e urgente. 
Nesse contexto, a imunoterapia e/ou imunoquimioterapia vem ganhando destaque uma vez que 
sua capacidade de ativação/modulação do sistema imune pode redirecionar a resposta 
imunológica do hospedeiro. Somado a isso, a associação entre um imunobiológico e um 
fármaco leishmanicida pode apresentar uma ação benéfica, resultando em melhora da eficácia 
em eliminar o parasito, podendo levar a uma redução do tempo e do custo do tratamento. Diante 
disso, propusemos neste estudo comparar diferentes esquemas de imunoquimioterapia 
empregando a associação entre miltefosina e vacinas terapêuticas	 compostas por antígenos 
totais de L. braziliensis associados aos adjuvantes saponina e/ou MPL (vacinas LBSap, LBMPL 
e LBSapMPL) utilizando hamsters Mesocricetus auratus infectados com L. infantum como 
modelo experimental. Para isso, este trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira, foram 
avaliados os esquemas de tratamento que foram administrados de forma concomitante, onde as 
imunoquimioterapias foram realizadas intercalando-se a imunoterapia com as vacinas LBSap, 
LBMPL e LBSapMPL durante a quimioterapia com miltefosina. A partir dos dados obtidos na 
etapa 1, como restabelecimento do quadro hematobioquímico e redirecionamento para uma 
resposta imunológica do tipo Th1 com aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, 
redução de IL-10 e de IgG circulante no soro dos animais tratados, consideramos que o 
protocolo de imunoquimioterapia constituído pela combinação entre miltefosina e a vacina 
LBMPL (Milt.+LBMPL) foi o que apresentou o melhor conjunto de resultados. Com isso, 
prosseguimos para a etapa 2 na qual propusemos outros dois esquemas 
imunoquimioterapêuticos utilizando esta associação entre miltefosina e LBMPL	sendo, dessa 
vez, iniciados ou com a quimioterapia ou com a imunoterapia, ou seja, o tratamento com o 
fármaco ocorreu de forma separada ao tratamento com a vacina.	Ao avaliar os principais 
parâmetros hematobioquímicos, imunológicos e de eficácia terapêutica, foi demonstrado que 
as imunoquimioterapias propostas, principalmente o esquema “misto” composto pela 
combinação Milt.+LBMPL, foram capazes de promover a restauração dos níveis de plaquetas 
no sangue e de aspartato e alanina aminotransferases (AST e ALT) no soro bem como redução 
dos níveis séricos de IgG anti-Leishmania. Além disso, também houve aumento no número de 
linfócitos esplênicos totais e CD4+ produtores de IFN-g e TNF, e diminuição da produção de 
IL-10, seguida por uma redução da carga parasitária no baço dos animais tratados. Esses 
resultados demonstram que os protocolos de imunoquimioterapia utilizados, em especial 
Milt.+LBMPL, podem estimular a resposta imune, polarizando para uma resposta do tipo Th1 
e induzindo uma resposta celular expressiva suficiente para controlar o parasitismo esplênico. 
Nesse sentido, a combinação Milt.+LBMPL destaca-se como uma abordagem promissora a ser 
empregada para o tratamento da LV, seja como avaliação primária na doença canina, seja como 
perspectiva para o tratamento da LV humana. 

Palavras-chave: Leishmania infantum, hamster Mesocricetus auratus, miltefosina, 
imunoquimioterapia, LBMPL, LBSap, LBSapMPL
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Abstract 

Visceral leishmaniasis (VL) is a neglected disease, widely dispersed and present in several 
regions of the world, with high lethality when left untreated. The high toxicity of conventional 
drugs used in disease therapy, with reports of cardiotoxicity, hepatotoxicity, and nephrotoxicity, 
is a limiting factor for its treatment. Furthermore, the emergence of strains of the parasite 
resistant to conventional drugs calls into question the limited therapeutic arsenal available. 
Among the current pharmacological options, miltefosine is the only anti-Leishmania agent 
administered orally, however, the emergence of parasite strains resistant to this drug has been 
reported worldwide. Therefore, the development of new treatment strategies against the disease 
is necessary and urgent. In this context, immunotherapy and/or immunochemotherapy has 
gained prominence since its capacity to activate/modulate the immune system can redirect the 
host's immune response. In addition, the association between an immunobiological and a 
leishmanicidal drug may have a beneficial action, resulting in improved efficacy in eliminating 
the parasite, which may lead to a reduction in treatment time and cost. Therefore, we proposed 
in this study to compare different immunochemotherapy schemes employing the association 
between miltefosine and therapeutic vaccines composed of L. braziliensis antigens associated 
with saponin and/or MPL adjuvants (LBSap, LBMPL and LBSapMPL vaccines) using L. 
infantum-infected hamsters (Mesocricetus auratus) as an experimental model. For that, this 
work was divided into two stages. In the first, we evaluated the treatment regimens that were 
administered concurrently, in which immunochemotherapy was performed interspersing 
immunotherapy with the LBSap, LBMPL and LBSapMPL vaccines during chemotherapy with 
miltefosine. From the data obtained in step 1, such as reestablishment of the hematobiochemical 
parameters and redirection to a Th1-type immune response with increased production of pro-
inflammatory cytokines, reduction of IL-10 and IgG circulating in the serum of treated animals, 
we consider that the immunochemotherapy protocol constituted by the combination of 
miltefosine and the LBMPL vaccine (Milt.+LBMPL) presented the best set of results. With 
that, we proceeded to step 2 in which we proposed two other immunochemotherapeutic schemes 
using this association between miltefosine and LBMPL, started with either chemotherapy or 
immunotherapy, that is, the treatment with the drug occurred separately from the treatment with 
the vaccine. By evaluating the main hematobiochemical, immunological and therapeutic 
efficacy parameters, it was demonstrated that the proposed immunochemotherapies, mainly the 
"mixed" scheme consisting of the combination Milt.+LBMPL, were able to promote the 
restoration of blood platelet levels and serum aspartate and alanine aminotransferases (AST and 
ALT) as well as reduced serum levels of anti-Leishmania IgG. Furthermore, there was also an 
increase in the number of total splenic lymphocytes and CD4+ producing IFN-g and TNF, and 
a decrease in the production of IL-10, followed by a reduction in the parasite load in the spleen 
of the treated animals. These results demonstrate that the immunochemotherapy protocols used, 
especially Milt.+LBMPL, can stimulate the immune response, polarizing to a Th1 type response 
and inducing an expressive cellular response sufficient to control the splenic parasitism. In this 
sense, the combination Milt.+LBMPL stands out as a promising approach to be used for the 
treatment of VL, either as a primary evaluation in canine disease, or as a perspective for the 
treatment of human VL. 

Key words: Leishmania infantum, hamster Mesocricetus auratus, miltefosine, 
immunochemotherapy, LBMPL, LBSap, LBSapMPL 
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ALT– Alanina aminotransferase  

ASLi ou SLA- Antígeno solúvel de L. infantum  

AST – Aspartato aminotransferase  

CCA - Centro de Ciência Animal  

CD4+ - Marcador de superfície celular da subpopulação de linfócitos T auxiliares  

CD8+- Marcador de superfície celular da subpopulação de linfócitos T citotóxicos/supressores  

COBEA - Colégio Brasileiro de Experimentação Animal  

CO2 – Dióxido de carbono  

Ct - Cycle threshold (limiar da fase exponencial)  

CTAB - Brometo de Cetiltrimetilamônio  

DNA - Ácido desoxirribonucléico  

EDTA - Ácido etilenodiamino tetra-acético  

ELISA - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
FL1 – Canal de fluorescência 1  

FL2 – Canal de fluorescência 2  

FL4 – Canal de fluorescência 4  

FSC - Forward Scatter (Tamanho)  

FVS450 - Fixable viability stain (Corante de viabilidade) 

HCl – Ácido clorídrico 

H2O2 – Peróxido de hidrogênio  

H2SO4 – Ácido sulfúrico  

IFN-γ - Interferon gama  

IgG – Imunoglobulina G  

IL-10 – Interleucina 10  

IL-12 – Interleucina 12  

IL-4 – Interleucina 4  

iNOS - Óxido nítrico sintase induzida  

LBMPL - Vacina composta por antígenos de L. braziliensis associada ao adjuvante 

monofosforil lipídeo A  

LIT - Liver Infusion Triptose (meio de cultura)  

MPL-A ou MPL - Monofosforil lipídeo A  

NaCl – Cloreto de sódio  
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NNN - Novy-MacNeal-Nicolle (Meio de cultivo celular)  

OMS - Organização Mundial de Saúde  

PBS - Phosphate buffer saline (solução salina tamponada)  

PCR – Reação em cadeia da polimerase 

PMA - Éster mirístico de forbol 

qPCR - Reação em cadeia da polimerase em tempo real (quantitativa)  

RPMI- Roswell Park Memory Institute (Meio de cultivo celular)  

Sb+3 
- Antimonial trivalente 

Sb+5 - Antimonial pentavalente  

SFB – Soro fetal bovino  

SSC – Side Scatter (Complexidade/Granulosidade)  

SSG – Estibogluconato de sódio 

TGF-b – Fator de transformação do crescimento beta  

Th1 - Células T CD4+ secretoras do padrão 1 de citocinas  

Th2 - Células T CD4+ secretoras do padrão 2 de citocinas  

TNF- Fator de necrose tumoral  
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1.1 Aspectos gerais da leishmaniose visceral 

Consideradas umas das doenças tropicais mais negligenciadas do mundo (WHA, 2007), 

as leishmanioses podem ser causadas por mais de 20 espécies de protozoários intracelulares 

obrigatórios da ordem Kinetoplastida, família Tripanossomatidae, inseridas no gênero 

Leishmania. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 97 países são considerados 

endêmicos para a doença, sendo que 65 são endêmicos tanto para a leishmaniose tegumentar 

quanto para a visceral (WHO, 2020a). Ainda de acordo com a OMS, cerca de 1 bilhão de 

pessoas vivem em áreas endêmicas ou estão em risco de adquirir algum tipo de leishmaniose 

(WHO, 2019). As leishmanioses podem se apresentar em diferentes formas clínicas agrupadas 

em: (i) leishmaniose cutânea, que são observadas lesões na pele, principalmente, úlceras 

cutâneas; (ii) leishmaniose cutâneo-mucosa, que leva à destruição total ou parcial de mucosas 

do nariz, boca e garganta; (iii) leishmaniose cutâneo-difusa, com lesões nodulares não 

ulcerativas disseminadas em todo o corpo e (iv) leishmaniose visceral, forma sistêmica mais 

grave caracterizada por episódios irregulares de febre, hepatoesplenomegalia e anemia 

(PAHO/WHO, 2012; WHO, 2020b). Fatores como espécies do parasito, distribuição 

geográfica, além de aspectos nutricionais, genéticos e imunológicos do indivíduo podem 

influenciar diretamente na forma clínica e na gravidade da doença (MCMAHON-PRATT; 

ALEXANDER, 2004). 

A leishmaniose visceral (LV) é considerada a forma clínica mais grave de todas as 

leishmanioses, podendo levar à morte em cerca de 95% dos casos não tratados ou tratados de 

maneira inadequada (WHO, 2020b). Seu agente etiológico pertence ao complexo Donovani 

onde as espécies L. donovani (agente etiológico da LV no Velho Mundo) e L. infantum (sin. L. 

chagasi) (agente etiológico da LV no Novo Mundo) estão incluídas (LUKES et al., 2007). 

Nesse contexto, a LV está presente em quase todos os continentes, incluindo África, Europa, 

Ásia e Américas, com exceção apenas da Oceania, sendo estimada a ocorrência de 50000 a 

90000 novos casos anualmente (WHO, 2020b). No continente americano, a LV é descrita em 

pelo menos 12 países, sendo o Brasil representante de mais de 95% dos casos reportados neste 

continente (OPAS, 2020). Em 2019, foram notificados 2529 novos casos de leishmaniose 

visceral amplamente distribuídos em todas as 5 regiões brasileiras, apresentando um coeficiente 

de incidência de 1,2 casos/100.000 habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  

A sintomatologia na LV pode apresentar aspectos variáveis podendo ocorrer desde casos 

assintomáticos, oligossintomáticos até à doença progressiva e potencialmente fatal (PEARSON 
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& SOUSA, 1996; JERÔNIMO et al., 2000). As manifestações clínicas no calazar clássico 

apresentam características sistêmicas persistentes como febre de longa duração, perda de peso, 

fadiga, aumento dos linfonodos e hepatoesplenomegalia. Além disso, também são comuns o 

aparecimento de alterações hematológicas e bioquímicas como anemia, pancitopenia, 

hipergamaglobulinemia e aumento sérico das atividades das enzimas hepáticas e elevação da 

ureia e creatinina (WERNECK et al., 2003; MISHRA et al., 2004; CHAPPUIS et al., 2007; 

BARANI et al., 2020).  

As manifestações clínicas, manutenção da carga parasitária e o processo patológico da 

doença estão intimamente ligados à resposta imunológica do hospedeiro contra. Nesse sentido, 

um perfil de resistência à doença é associado ao estabelecimento de uma resposta celular 

específica contra parasitos de L. infantum, com produção de citocinas pró-inflamatórias como 

IFN-g, TNF, bem como baixos títulos de anticorpos IgG circulantes (GIUNCHETTI et al., 

2019; GONÇALVES et al., 2020). Por outro lado, uma reposta imune celular suprimida, com 

altas concentrações de anticorpos e intensa produção de citocinas anti-inflamatórias, como IL-

10 e IL-4, levam à disseminação dos parasitos pelos órgãos-alvo culminando em processos 

imunopatológicos que influenciam na progressão e gravidade da doença (GIUNCHETTI et al., 

2019). Em vista disso, os processos imunológicos associados à resistência ou suscetibilidade 

frente à leishmaniose visceral muitas vezes são alvos de estudos que visam desenvolver ou 

melhorar protocolos terapêuticos ou vacinais. 

Epidemias urbanas de leishmaniose visceral são observadas em várias cidades do Brasil 

e a doença tem sido verificada como infecção oportunista em pacientes portadores do vírus 

HIV. Segundo a OMS, essas duas doenças se reforçam mutualmente, isto é, pacientes com LV 

aceleram a progressão da AIDS, e indivíduos soropositivos para HIV são particularmente 

vulneráveis à LV. Indivíduos assintomáticos para LV ao apresentarem uma infecção 

concomitante com HIV passam a ter um risco de 100 a 2320 vezes maior de se tornarem 

sintomáticos (WHO, 2007). No Brasil foi observada uma evolução gradativa das co-infecções 

L. infantum/HIV onde em 2001 cerca de 0,75% dos casos representavam co-infecção com um 

aumento de 5 vezes (3,82%) em 2010 nos casos de infecção concomitante entre L. infantum e 

HIV (SOUSA-GOMES, ROMERO & WERNECK, 2017). 

Sendo assim, devido a altas taxas de morbimortalidade, a OMS considera o controle da 

LV como medida essencial. Além disso, o fato de a doença ter se espalhado por todo o mundo 

levantou a preocupação de se estabelecer ações mais eficazes de controle. Diagnóstico e 
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tratamento precoces dos casos humanos, redução da população de flebotomíneos no peri e 

intradomicílio, eliminação dos reservatórios (eutanásia de cães infectados) e atividades de 

educação em saúde são as principais estratégias de controle recomendadas (WHO, 2020b). No 

Brasil, o objetivo é centrado na redução da transmissão, morbidade e mortalidade da LV 

estabelecido pelo Programa de Controle da Leishmaniose Visceral (PVCLV) do Ministério da 

Saúde (OLIVEIRA, MORAIS & MACHADO-COELHO, 2008; WERNECK, 2016). Contudo, 

essas medidas apresentam resultados controversos, uma vez que seus efeitos são observados 

apenas a longo prazo ou até mesmo falharam devido a distintos perfis epidemiológicos e a 

dificuldades no tratamento (BARRETO et al., 2011). Diante disso, o Programa Especial para 

Investigação e Treinamento em Doenças Tropicais (TDR) tem incentivado e financiado 

pesquisas que viabilizem avanços nas áreas de diagnóstico, controle e tratamento, tanto na 

melhoria daqueles já existentes, quanto na procura de novos produtos, fármacos, formulações 

e/ou esquemas terapêuticos (TDR/WHO, 2017; WHO, 2020b). 

1.2 Modelos experimentais em estudos da LV 
Modelos animais que mostram semelhança com a leishmaniose visceral humana (LVH) 

ou com a canina (LVC) devem representar bem as alterações provocadas pelos parasitos no 

organismo do hospedeiro. Dessa forma, esses modelos são largamente utilizados para avaliar a 

eficácia de novos compostos anti-Leishmania antes de ensaios clínicos (MEARS et al., 2015). 

Diferentes modelos – dentre eles: camundongos, hamsters, cães, primatas não-humanos – são 

empregados, sendo úteis para investigações de inúmeros aspectos, incluindo interações 

parasito-hospedeiro, patogênese, alterações bioquímicas, profilaxia, manutenção de parasitos 

bem como avaliação de atividade leishmanicida de novos compostos, novos protocolos 

terapêuticos e candidatos vacinais (GUPTA & NISHI, 2011). Devem ser levados em conta 

alguns critérios para que a infecção no modelo experimental se estabeleça: (i) suscetibilidade 

do modelo experimental à espécie do parasito; (ii) idade do animal; (iii) fase evolutiva do 

parasito; e (iv) via de infecção (GARG & DUBE, 2006). Além disso, a utilização de modelos 

experimentais em estudos da leishmaniose tem apontado questões importantes relacionadas à 

evolução da doença e desenvolvimento da resposta imune de resistência e suscetibilidade 

(HOMMEL et al., 1995; CARRION et al., 2006). Entretanto, para infecções experimentais com 

cepas viscerotrópicas de Leishmania, uma espécie ideal ainda não está definida devido a 

peculiaridades relacionadas a cada modelo (REQUENA et al., 2000). 
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1.2.1 Camundongos 
Diferentes linhagens de camundongos, como por exemplo C57BL/6, BALB/c e SV/129, 

possuem perfis distintos de suscetibilidade à L. infantum (BEGOÑA et al., 2019). Dessa forma, 

camundongos geralmente são utilizados em estudos de testes de drogas e imunobiológicos na 

LV. A linhagem BALB/c é uma das mais utilizadas e é considerada suscetível, sendo que nas 

duas primeiras semanas de infecção há progressão da doença. Entretanto, a infecção ao longo 

do tempo é controlada pelo sistema imune do animal ao desenvolver uma resposta imunológica 

órgão-específica (GOTO & LINDOSO, 2004). Esta reação geralmente é desenvolvida quatro 

semanas após a infecção, desencadeando uma resposta Th1 eficaz que é capaz de eliminar o 

parasito, além de tornar os camundongos resistentes à reinfecção (MURRAY et al., 1987; 

LORÍA-CERVERA & ANDRADE-NARVÁEZ, 2014). Nesse sentido, a infecção por L. 

donovani ou L. infantum em camundongos geralmente não é fatal podendo evoluir para um 

estado crônico, o que os torna apropriados para estudos sobre infecções auto-resolutivas ou 

subclínicas. Além disso, eles têm sido úteis para identificar genes e prever seus papéis 

funcionais na resposta imune protetora (LORÍA-CERVERA & ANDRADE-NARVÁEZ, 

2014). Uma outra vantagem referente a este modelo experimental é a grande variedade de 

reagentes imunológicos disponíveis que podem ser utilizados para avaliações imunológicas 

bem como estudos de candidatos vacinais (AHMED et al., 2003). Diante disso, considerando 

que o curso da doença nos camundongos se assemelha à LVH assintomática ou 

oligossintomática, estudos que envolvem investigação de novas estratégias terapêuticas ou de 

mecanismos de imunossupressão são comumente realizados em outros modelos experimentais, 

como o cão ou o hamster. 

1.2.2 O cão como modelo experimental 
O cão (Canis familiaris) desempenha um papel de suma importância na leishmaniose 

visceral uma vez que é considerado o principal reservatório doméstico e urbano do parasito. 

Esses animais podem apresentar uma série de manifestações clínicas, podendo variar entre 

assintomáticos, oligossintomáticos ou sintomáticos. As diferentes manifestações clínicas se 

caracterizam por alopecia, dermatite, úlceras cutâneas, hiperqueratose, ceratoconjuntivite, 

onicogrifose, paresia dos membros posteriores, emagrecimento, caquexia e 

hepatoesplenomegalia (GIUNCHETTI et al., 2006; REIS et al., 2006a, 2006b, 2006c), além de 

alterações hematológicas e bioquímicas com aumento sérico das enzimas do fígado e elevação 

da ureia e creatinina, demonstrando comprometimento hepático e renal (CIARAMELLA et al., 

1997). Devido a esta suscetibilidade, cães são amplamente utilizados como modelo 
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experimental para pesquisas referentes à leishmaniose visceral. Este modelo tem sido 

empregado para estudos relacionados à imunopatologia e à definição de possíveis perfis de 

resistência/suscetibilidade à doença (REIS, 2001; SANTOS-GOMES et al., 2003; 

GIUNCHETTI et al., 2006; REIS et al., 2006a, 2006b, 2006c; RODRÍGUEZ-CORTÉS et al., 

2007; LAGE et al., 2007; ALEXANDRE-PIRES et al., 2010; REIS et al., 2010). Somado a 

isso, o uso desses animais tem gerado um melhor entendimento da doença, sendo importantes 

para contribuir para o desenvolvimento de vacinas, de compostos e moléculas anti-Leishmania, 

além de novos métodos de diagnóstico ou de medidas de controle da doença (BANETH et al., 

2008; LORÍA-CERVERA & ANDRADE-NARVÁEZ, 2014). Entretanto, trabalhos 

envolvendo esses animais enfrentam uma série de obstáculos devido a dificuldades no manejo, 

bem como à necessidade de uma equipe especializada e altos investimentos. 

1.2.3 Hamsters  
O hamster (Mesocricetus auratus), também conhecido como sírio dourado, é altamente 

suscetível à infecção por espécies viscerotrópicas (L. donovani e L. infantum). Por reproduzir 

características clinicopatológicas da LVH e da LVC, alguns autores o consideram como o 

melhor modelo experimental para estudo sobre a leishmaniose visceral (MOREIRA et. al, 2012; 

LORÍA-CERVERA & ANDRADE-NARVÁEZ, 2014). Seu uso em pesquisas na LV foi 

descrito pela primeira vez em 1930 e a partir daí tem sido largamente empregado na manutenção 

de parasitos, nos estudos de ciclos biológicos, da relação parasito-hospedeiro, bem como 

investigações de novos compostos com atividade leishmanicida e de novos regimes terapêuticos 

(Pearson et al., 1990). Hamsters infectados com L. donovani ou L. infantum apresentam 

aumento do parasitismo tecidual em órgãos como baço, fígado e medula óssea, além de sinais 

típicos da LVC e LVH como hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergamaglobulinemia 

podendo evoluir ao óbito (PEARSON & ROBERTS, 1990; CORBETT & LAURENTI, 1998; 

EBERHARDT et al., 2016). Também são observadas alterações renais e hepáticas com 

aumento de ureia, creatinina e das enzimas aspartato/alanina aminotransferase no soro de 

hamsters infectados com L. infantum (MOREIRA et al., 2016). Ademais, ao analisarem 

diversos parâmetros em hamsters infectados com L. infantum, Requena e colaboradores (2000) 

estabeleceram a existência de animais sintomáticos ou suscetíveis, oligossintomáticos e 

resistentes. As manifestações clínicas na LVH e na LVC também variam desde ausência de 

sinais e sintomas aparentes até à progressão da doença ativa, com presença de poucos ou 

diversos sintomas característicos da LV (REIS et al., 2010; CHAKRAVARTY et al., 2019), o 



CARVALHO, L. M.                                                                                                    Introdução 

7	

	

que reforça que o hamster é um excelente modelo experimental para estudar a leishmaniose 

visceral (REQUENA et al., 2000).  

Em relação a avaliação da resposta imunológica, alguns estudos demostraram que 

células T esplênicas de hamsters infectados com L. donovani não respondem à estimulação com 

o mitógeno fitohemaglutinina (PHA). Além disso, sugere-se que a hipergamaglobulinemia 

presente pode estar associada a um desequilíbrio de células T reguladoras, possivelmente 

associado à estimulação direta de células B de hamster por componentes do parasito (BUNN-

MORENO et al., 1985; RODRIGUES, SILVA & CAMPOS-NETO, 1992). Também foi 

demonstrado que hamsters infectados com diferentes cepas de L. infantum apresentam 

alterações histopatológicas no parênquima hepático, com elevado processo inflamatório e alta 

quantidade de granulomas, além de hipoplasia de polpa branca e hiperplasia de polpa vermelha 

no baço, que estão intimamente relacionadas ao parasitismo intenso nestes órgãos. Além disso, 

foi observado aumento da expressão de mRNA de citocinas anti e pró-inflamatórias com 

elevada expressão de IL-10 e TGF-b indicando uma imunossupressão destes animais assim 

como observado em pacientes apresentando a forma grave da LV (MOREIRA, 2012). 

Em estudos cuja proposta é a busca de novos compostos leishmanicidas, o hamster é 

classificado como um bom modelo experimental. Dea-Ayuela e colaboradores (2007) 

determinaram parâmetros imunobiológicos neste modelo para testes de substâncias anti-

Leishmania in vivo. Nesse estudo foi demonstrado que, independentemente do tamanho do 

inóculo de L. infantum, a infecção se estabelece, induzindo sintomatologias mais graves a partir 

de inóculos maiores e mais brandas a partir de inóculos menores, o que permite a organização 

de grupos uniformes para tratamentos de acordo com a condição clínica e seus constituintes 

(DEA-AYUELA et al., 2007). Entretanto é importante salientar que a maior dificuldade no 

modelo está na disponibilidade de insumos e reagentes para uma avaliação mais acurada da 

resposta imune. Dessa forma, é fundamental o investimento neste modelo com o intuito de 

possibilitar estudos mais detalhados de testes de vacinas profiláticas, quimioterapia e 

associações entre quimioterapia e imunoterapia na busca de protocolos efetivos para o 

tratamento.  

Diante do exposto, devido à suscetibilidade desses animais à LV e à semelhança do 

curso da doença no homem ou no cão, o hamster tem sido útil para a realização de ensaios pré-

clínicos iniciais em pesquisas de novos fármacos anti-Leishmania, novos protocolos 

terapêuticos (incluindo a imunoterapia e a imunoquimioterapia) ou desenvolvimento de 
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vacinas. Isso ocorre uma vez que esses animais tornam mais fáceis estudos de farmacocinética 

e farmacodinâmica além de requerer uma quantidade menor de fármaco e, especialmente, por 

serem um modelo de baixo custo e de fácil manejo (BALAÑA-FOUCE et al., 2019). 

1.3 Tratamento da LV e novas abordagens terapêuticas  

Idealmente, o tratamento da LV deve ser capaz de promover a cura clínica e 

parasitológica, reduzir o risco de recaída e eliminar a possibilidade de cepas resistentes ao 

tratamento (PAHO/WHO, 2013). Entretanto, não são recentes os desafios e há grandes 

obstáculos que dificultam o alcance desses objetivos. Nesse sentido, ainda hoje não existe 

terapia ideal para as leishmanioses. 

Por mais de setenta anos, os antimoniais pentavalentes (Sb5+) persistem como fármacos 

de primeira escolha pelo Brasil e pela maioria dos países endêmicos para tratamento da LV. 

Posteriormente, outros fármacos foram acrescentados como opções terapêuticas, como a 

pentamidina, anfotericina B e anfotericina B lipossomal, paromomicina e miltefosina 

(PAHO/WHO, 2013). De modo geral, o protocolo terapêutico varia de acordo com a região 

endêmica, considerando peculiaridades em relação às espécies dos parasitos, características 

clínicas e formas de acesso aos serviços de saúde disponíveis (PAHO/WHO, 2013). Contudo, 

vale destacar que há divergências entre os protocolos terapêuticos em relação à dose e tempo 

de administração. Com isso, calcula-se que para diagnóstico e tratamento das leishmanioses 

será exigido um investimento de cerca de 100 milhões de dólares por ano entre 2015 e 2030 

(ROATT et al., 2014). 

Inicialmente, os antimoniais foram descobertos e usados na sua forma trivalente (Sb3+), 

denominados como tártaro emético ou tartarato de potássio e antimônio pelo médico brasileiro 

Gaspar Vianna em 1912 (SUASSUNA, 2006). Subsequentemente, os antimoniais 

pentavalentes foram desenvolvidos e formulados como antimoniato de N-metil glucamina 

(Glucantime®) e estibogluconato de sódio (Pentostan®) e, assim, introduzidos na terapêutica da 

LV, sendo utilizados até os dias de hoje (MURRAY, 2000; GONTIJO & MELO, 2004; 

PAHO/WHO, 2013). Apesar do seu uso permanente ao longo de décadas, o mecanismo de ação 

dos antimoniais pentavalentes não está totalmente elucidado. Ainda não está claro se a forma 

ativa dos antimoniais é Sb5+ ou Sb3+ (FRÉZARD; DEMICHELI; RIBEIRO, 2009). Alguns 

estudos propõem que Sb5+ seja uma pró-droga, sendo reduzido em Sb3+ após sua administração, 

podendo, dessa forma, provocar uma depleção de ATP intracelular ao causar danos no processo 

de b-oxidação de ácidos graxos e glicólise do parasito (BALAÑA-FOUCE et al., 1998; 
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ROBERTS, MCMURRAY & RAINEY, 1998; MIEKELEY, MORTARI & SCHUBACH, 

2002). Esse processo de redução parece ocorrer por meio da ação de uma enzima específica do 

parasito, denominada redutase dependente de tiol (TDR1) e/ou antimoniato redutase (ACR2) 

(DENTON; MCGREGOR; COOMBS, 2004; ZHOU et al., 2004). Além disso, também é 

sugerido que a forma amastigota possui uma metaloprotease dependente de zinco que poderia 

ser inativada após este elemento ser substituído pelo antimônio, alterando a ativação 

transcricional, diferenciação e crescimento celular e regulação da apoptose (LEON & ROTH, 

2000; BANGS et al., 2001). Por outro lado, outros autores sugerem que Sb5+ possui atividade 

anti-Leishmania intrínseca. Foi demonstrando que Sb5+ é capaz de inibir especificamente a 

topoisomerase de DNA tipo I de Leishmania donovani (CHAKRABORTY & MAJUMDER, 

1988; WALKER & SARAVIA, 2004). 

No Brasil, a formulação disponível é a antimoniato de N-metil glucamina (Glucantime®) 

que é distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é o fármaco de primeira escolha para 

tratamento da doença. A dose recomendada é a de 20mg de Sb5+ /kg/dia, durante no mínimo 20 

e no máximo 40 dias, pela via intravenosa ou intramuscular (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Como tratamento alternativo, o Ministério da Saúde recomenda e disponibiliza pelo SUS o 

desoxicolato sódico de anfotericina B e suas formulações lipossomais (anfotericina-B-

lipossomal e anfotericina-B-dispersão coloidal) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). A 

anfotericina B é o fármaco comercialmente disponível que apresenta a mais potente atividade 

leishmanicida. O fármaco altera o perfil lipídico da membrana celular ao se ligar no ergosterol 

da membrana celular e, consequentemente, promove alterações na permeabilidade com 

formação de poros levando ao choque metabólico. Além disso, sugere-se que o fármaco é capaz 

de alterar a via metabólica da cisteína, induzindo a liberação de espécies reativas de oxigênio, 

o que causa danos aos parasitos levando à morte por apoptose (PURKAIT et al., 2012; SINGH 

et al., 2017; SHIRZADI, 2019). A partir de 2013, o MS ampliou o uso da Anfotericina B 

lipossomal tornando este fármaco a única opção no tratamento de gestantes, de pacientes que 

tenham contraindicações, como insuficiência renal, hepática ou cardíaca, ou que manifestem 

toxicidade ou refratariedade relacionada ao uso dos antimoniais pentavalentes. A anfotericina 

B lipossomal também é utilizada para indivíduos com menos de 1 ano de idade ou acima de 50 

anos, pacientes com insuficiência renal, hepática ou cardíaca, infectados pelo HIV ou outra 

comorbidade que comprometa o sistema imune (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Além 

disso, atualmente, como profilaxia secundária, este fármaco é recomendado para os pacientes 
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com LV coinfectados pelo HIV que tenham a contagem dos linfócitos T CD4 abaixo de 350 

células/mm3 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; CONITEC, 2016).  

Um importante motivo que leva o Ministério da Saúde a adotar o antimonial 

pentavalente como fármaco de primeira escolha é seu baixo custo. Porém, seu uso possui uma 

série de particularidades que comprometem a adesão ao tratamento. A aplicação intramuscular 

é muitas vezes acompanhada de dor local, além de efeitos colaterais frequentes como náuseas, 

vômitos, fraqueza e mialgia, cólica abdominal, diarreia, pruridos na pele e, também podem 

desencadear efeitos sistêmicos mais graves como hepatotoxicidade e cardiotoxicidade. Neste 

panorama desfavorável, o que se observa muitas vezes é o abandono do tratamento antes de sua 

conclusão, fato que induz a seleção de cepas do parasito resistentes ao antimônio, o que leva ao 

agravamento do cenário hostil da LV no Brasil e no mundo (CHAKRAVARTY & SUNDAR, 

2010; MOORE & LOCKWOOD, 2010; FREITAS-JUNIOR et al., 2012). 

Miltefosina – ou hexadecilfosfocolina – é também um fármaco alternativo utilizado para 

tratamento da leishmaniose visceral, principalmente pelos países da Ásia Meridional e leste da 

África. Foi desenvolvida na década de 80 como um agente antitumoral (UNGER et al., 1989) 

ao mesmo tempo em que Croft e colaboradores (1987) revelavam atividades leishmanicidas in 

vitro e in vivo contra L. donovani. A miltefosina se tornou uma alternativa promissora no 

tratamento da LV por ser o primeiro fármaco, e ainda o único disponível, contra leishmaniose 

a ser administrado pela via oral e por apresentar leves efeitos adversos como vômito e diarreia 

(CROFT et al., 1987; KUHLENCORD et al., 1992; SUNDAR et al., 2002; Palicé et al., 2019). 

Estudos experimentais in vitro e in vivo mostraram a eficácia desse fármaco para o tratamento 

de infecções por L. donovani e L. infantum (CROFT, SNOWDON & YARDLEY, 1996; LE 

FICHOUX et al., 1998) que induziu cura parasitológica em 95% dos indivíduos estudados no 

subcontinente indiano (SUNDAR et al., 2002, 2012). Além disso, o fármaco mostrou-se eficaz, 

seguro e tolerável em crianças indianas com LV e passou a ser recomendado como a primeira 

escolha para tratamento da LV em crianças na Índia (SUNDAR et al., 2003; 

BHATTACHARYA et al., 2004).  

Todavia, a miltefosina possui um índice terapêutico baixo e tempo de meia-vida longo 

(2-3 semanas), o que favorece o aparecimento de cepas resistentes (GUERIN et al., 2002; 

VERMA & DEY, 2004). Em 2017, foram confirmados laboratorialmente parasitos de L. 

donovani, isolados de dois pacientes de regiões não endêmicas da Índia, resistentes à 

miltefosina e suscetíveis à Anfotericina B.  Ambos os isolados apresentaram mutação no gene 
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responsável pela expressão da proteína de membrana transportadora de miltefosina 

(SRIVASTAVA et al., 2017). Outro estudo recente de fase II realizado no Brasil, detectou cepas 

de Leishmania infantum resistentes à miltefosina isoladas de pacientes que apresentaram falha 

terapêutica após o tratamento com este fármaco (CARNIELLI, et al., 2019). A presença ou não 

de um marcador molecular de falha no tratamento com miltefosina (MSL) em parasitos de L. 

infantum parece estar relacionada à resistência ou suscetibilidade do parasito a este fármaco. O 

MSL não foi identificado em Leishmanias que foram resistentes à ação da miltefosina 

(CARNIELLI, et al., 2018). 

A miltefosina atua em diferentes alvos na Leishmania, modificando proteínas, genes e 

organelas, culminando na morte do parasito (BRAGA, 2019). Estudos mostram que o fármaco 

induz aumento da expressão de genes de metacaspases, com externalização de fosfatidilserina 

e aumento do número de células na fase G0/G1 do ciclo celular. Além disso, a miltefosina tem 

a capacidade de inibir a enzima citocromo c oxidase presente na mitocôndria induzindo, 

consequentemente, o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Todos esses 

processos contribuem para a morte programada por apoptose dos parasitos (PARIS et al., 2004; 

KHADEMVATAN; GHARAVI; SAKI, 2011; MARINHO, et al., 2011; ZUO et al., 2011).  A 

miltefosina também atua reduzindo a capacidade de replicação do parasito, com diminuição da 

síntese de ácidos nucleicos e de proteínas (AZZOUZ et al., 2005; BRAGA, 2019). Também foi 

verificado que o fármaco provoca a abertura dos canais de Ca2+ e comprometimento das 

organelas acidocalcissomos, promovendo uma rápida alcalinização e aumento do influxo de 

Ca2+ com excesso deste elemento no interior do parasito, auxiliando no processo de morte da 

Leishmania (PINTO-MARTINEZ et al., 2017).  

No Brasil, é vedado o tratamento de leishmaniose visceral canina com produtos de uso 

humano (PORTARIA INTERMINISTERIAL No 1.426, DE 11 DE JULHO DE 2008 - 

MINISTÉRIO DA SAÚDE). Em 2016 foi aprovada e autorizada a utilização da miltefosina 

(Milteforan®, Virbac Saúde Animal) para tratamento de cães doentes, uma vez que a miltefosina 

não é utilizada para terapêutica da LVH no Brasil. Entretanto, o tratamento da LVC “não se 

configura como uma medida de saúde pública para controle da doença e, portanto, trata-se única 

e exclusivamente de uma escolha do proprietário do animal, de caráter individual” (NOTA 

TÉCNICA Nº 11/2016/CPV/DFIP/SDA/GM/MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2016). Um estudo recente utilizando 35 cães com LVC 

submetidos ao tratamento com miltefosina por um período de 28 dias, na dose de 2mg/kg, 



CARVALHO, L. M.                                                                                                    Introdução 

12	

	

demonstrou melhora clínica dos animais 12 semanas após o tratamento. Além disso, após esse 

período, 74% dos cães não foram infectivos para flebotomíneos por xenodiagnóstico e 57% 

apresentaram carga parasitária negativa por qPCR (DOS SANTOS NOGUEIRA et al., 2019). 

Esses dados demonstram o potencial da miltefosina como alternativa de tratamento, todavia 

reforça a necessidade de mais estudos envolvendo este fármaco com terapias complementares.  

Considerando as limitações observadas no tratamento convencional da LVH, as 

dificuldades de adesão, os inúmeros efeitos adversos, o alto custo de alguns fármacos e a 

existência de cepas resistentes a alguns fármacos disponíveis, o que aumentam 

consideravelmente a possibilidade de falhas na terapêutica, a OMS recomenda a investigação 

de novos fármacos e novas estratégias de tratamento contra as leishmanioses. Também são 

aconselhadas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de formulações mais eficazes e 

seguras, a utilização de fármacos originalmente destinados a outras doenças (reposicionamento 

farmacológico), uso de abordagens imunobiológicas utilizando imunofármacos (imunoterapia) 

e novas combinações de fármacos e protocolos terapêuticos (TDR/WHO, 2003; MUSA et al., 

2010; TDR/WHO, 2012). No entanto, a falta de financiamento e compromisso do setor público 

e de indústrias farmacêuticas limitam os avanços nesta área (TDR/WHO, 2003). 

Nesse sentido, a terapia combinada é alvo de alguns estudos pois é considerada uma 

alternativa para aumentar a eficácia terapêutica, diminuir o tempo de tratamento bem como 

diminuir a probabilidade de desenvolvimento de resistência no parasito (BRYCESON, 2001; 

CHAPPUIS et al., 2007). Diro e colaboradores (2019) observaram bons resultados com o uso 

de uma combinação entre anfotericina B lipossomal, administrada por via intravenosa, e 

miltefosina, administrada oralmente e em pacientes com LV coinfectados com HIV. Além 

disso, estes autores observaram que esta combinação foi considerada segura e efetiva para o 

tratamento destes pacientes considerados casos complicados de infecção por L. infantum visto 

a coinfecção pelo HIV (DIRO et al., 2019). Outro estudo combinando anfotericina B lipossomal 

e estibogluconato de sódio ou anfotericina B lipossomal e miltefosina atestou que esses dois 

regimes terapêuticos são toleráveis e seguros em pacientes com LV na África Oriental, 

entretanto nenhuma das combinações apresentaram eficácia maior que 90%, o que ratifica a 

necessidade da busca de novas estratégias terapêuticas (WASUNNA et al., 2016). Para o 

tratamento da LVC, a terapia combinada também está sendo estudada. O regime combinado 

entre antimoniato de meglumina e alopurinol proporcionou uma maior sobrevivência dos 

animais e diminuiu a incidência de recaídas (NOLI & AUXILIA, 2005; TORRES et al., 2011). 
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Entretanto é importante salientar que o uso de antimoniato de meglumina é restrito para o 

tratamento de cães em diversos países, incluindo o Brasil, por ser um fármaco de primeira 

escolha para tratamento de humanos.	

A utilização de sistemas carreadores de fármacos também se tornou uma plataforma 

importante para o desenvolvimento de produtos para terapia da LV. O emprego da 

nanotecnologia com desenvolvimento de lipossomas ou outras nanoformulações vem 

contribuindo para a melhora da eficácia terapêutica (SUNDAR & SINGH, 2018). Os 

lipossomas são vesículas esféricas constituídas de uma bicamada lipídica que isolam um ou 

vários compartimentos aquosos internos do meio externo. Essa característica inerente permite 

aos lipossomas o armazenamento de substâncias hidrossolúveis ou de natureza lipofílica ou 

anfifática (FRÉZARD, 1999). Essas vesículas podem ser vantajosas uma vez que permitem 

uma liberação lenta e contínua do fármaco, impedindo, dessa forma, a degradação rápida do 

princípio ativo. Outro aspecto de suma importância é que sua depuração do plasma geralmente 

é realizada por macrófagos residentes no fígado, baço e medula óssea, principais órgãos onde 

a Leishmania se aloja (FRÉZARD, 1999; FRÉZARD et al., 2005). Diante disso, estudos 

utilizando formulações lipossomais de antimoniato de meglumina sugerem que há um aumento 

da eficácia do fármaco encapsulado quando comparado ao fármaco livre, podendo levar a uma 

redução do número de doses e de aplicações e, consequentemente, a uma diminuição dos efeitos 

adversos (FRÉZARD et al., 2000).  

Considerando que ainda não há estratégias ideais para o tratamento contra a LV, a 

imunoterapia também tem sido objeto de estudo na tentativa de diminuir efeitos tóxicos e 

aumentar a eficácia terapêutica. A imunoterapia consiste na utilização de substâncias ou 

moléculas biológicas que são capazes de modular o sistema imune com o propósito de obter o 

sucesso profilático e/ou terapêutico. Uma vez que doenças ocorrem quando há falha ou excesso 

de resposta imune, um agente imunoterápico, por ser imunomodulador, pode, direta ou 

indiretamente, restaurar a defesa natural do organismo (OKWOR & UZONNA, 2009; ROATT 

et al., 2014, 2020). Esta estratégia também é empregada no manejo de desordens como asma, 

câncer, alergias, bem como contra doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas (DATTA 

& HAMAD, 2015; YANG, 2015; YU; FREELAND; NADEAU, 2016; DHAMI et al., 2017; 

BERTOLETTI & BERT, 2018; BERRY, 2018; MOTLEY et al., 2019; RILEY et al., 2019; 

PENAGOS & DURHAM, 2019). Além disso, a associação de agentes imunomoduladores com 

compostos quimioterápicos (imunoquimioterapia) também tem sido alvo de investigações. Esta 
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associação, principalmente quando se trata de doenças infecciosas, desencadeia ativação da 

resposta imunológica, fortalecendo, assim, o sistema de defesa do organismo 

concomitantemente a uma ação direta do fármaco contra o agente infeccioso. Diante disso, tanto 

a imunoterapia quanto a imunoquimioterapia são estratégias que podem ser utilizadas para 

melhorar a resposta imunológica específica em pacientes responsivos e não responsivos à 

quimioterapia convencional (GENARO et al., 1996; MAYRINK et al., 2006; EL-ON, 2009; 

ROATT et al., 2014).  

Em relação ao tratamento da LV, algumas alternativas promissoras vêm sendo 

propostas, dentre elas: i) Imunoterapia com vacinas, que consiste na utilização de vacinas 

profiláticas para fins terapêuticos com o propósito de restabelecer a resposta imune (SANTOS 

et al., 2007; BORJA-CABRERA et al., 2010; TRIGO et al., 2010; AGUIAR-SOARES et al., 

2014; ROATT et al., 2017); ii) Imunomodulação, com o emprego de citocinas e/ou anticorpos 

anti-citocinas e/ou anticorpos anti-receptores de citocinas (MURRAY et al., 2002); iii) 

Associação de imunofármacos, objetivando associar imunomoduladores à vacinas terapêuticas 

(MUSA et al., 2010); iv) Imunoquimioterapia, que pode ser empregada associando vacinas 

terapêuticas/imunomoduladores e fármacos concomitantemente (BORJA-CABRERA et al., 

2010; JOSHI, MALLA & KAUR, 2014; ROATT et al., 2014; 2020).  

A imunoterapia ou a imunoquimioterapia foram empregadas, inicialmente, em estudos 

de tratamento contra a leishmaniose tegumentar (LT). Um estudo randomizado no qual 94 

indivíduos com leishmaniose cutânea (LC) de uma área endêmica da Venezuela mostrou que 

aqueles que receberam antígenos de Leishmania + BCG (Bacilo Calmette-Guérin) 

apresentaram taxa de cura semelhantes àqueles que foram tratados com antimoniato de 

meglumina (94%), no entanto a vacina reduziu consideravelmente a presença de efeitos 

adversos (CONVIT et al., 1989). Corroborando com esses dados, em um ensaio clínico no qual 

542 pacientes com LC foram submetidos a diferentes protocolos terapêuticos foi observado que 

o tratamento com imunoterapia (vacina de L. amazonensis mortas + adjuvante BCG), ou com 

imunoquimioterapia (vacina de L. amazonensis mortas + adjuvante BCG + Glucantime®) ou 

com quimioterapia (Glucantime®) apresentam quase 100% de cura clínica. Somado a isso, 

houve uma redução de 18% do volume utilizado do fármaco e do tempo médio do tratamento 

com a imunoquimioterapia (MAYRINK et al., 2006). Outro protocolo de imunoquimioterapia 

utilizando a vacina composta por formas promastigotas mortas de L. (L.) amazonensis 

associadas ao tratamento com Glucantime® com a metade da dose de uso preconizada foi 
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avaliado. Esse tratamento propiciou a cura de 100% dos pacientes, enquanto somente 8,2% do 

grupo controle que havia recebido placebo associado ao Glucantime® apresentaram cura clínica 

(MACHADO-PINTO et al., 2002). O sucesso da imunoterapia provavelmente se deve ao 

aumento da produção de IFN-γ Leishmania-específico, levando a uma polarização para uma 

resposta celular Th1 (CABRERA et al., 2000). 

Os resultados promissores no que concerne à imunoterapia e imunoquimioterapia contra 

a leishmaniose cutânea impulsionaram estudos relacionados ao emprego dessas estratégias para 

o tratamento da leishmaniose visceral. Joshi, Malla e Kaur (2014) avaliaram a resposta aos 

tratamentos com imunoterapia (L. donovani morta + adjuvante Monofosforil Lipídeo-A [MPL-

A]) ou imunoquimioterapia (L. donovani morta + estiboclucanato de sódio ou L. donovani 

morta + estiboclucanato de sódio + MPL-A) de camundongos experimentalmente infectados 

com L. donovani. Foi observado que os animais que receberam L. donovani morta + 

estiboclucanato de sódio tiveram redução da carga parasitária. Somado a isso, aqueles que 

foram tratados com L. donovani morta + estiboclucanato de sódio + MPL-A além de redução 

da carga parasitária também apresentaram aumento de IFN-γ e diminuição de IL-10 e IL-4. Em 

um estudo recente, 14 cães naturalmente infectados com L. infantum receberam um protocolo 

de tratamento imunoterápico com cinco doses de antígenos totais de L. amazonensis ou 

antígenos totais de L. amazonensis + saponina (LaSap). Os animais tratados com LaSap foram 

capazes de preservar parâmetros hematológicos e bioquímicos, melhorar o quadro clínico, 

reduzir os níveis séricos de IgG, induzir uma capacidade linfoproliferativa contra antígenos 

solúveis de L. infantum e fornecer uma redução acentuada da carga parasitária na pele após 90 

dias de tratamento. No entanto, após 180 dias de tratamento, os animais mostraram um aumento 

no parasitismo cutâneo (VIANA et al., 2018). Em consonância com esses dados, outro 

tratamento de cães naturalmente infectados com L. infantum utilizando anticorpo monoclonal 

bloqueador do receptor de IL-10 (Bloq IL-10R) também mostrou resultados satisfatórios após 

90 dias. Entretanto ao avaliar novamente os parâmetros 180 dias depois, foi observada uma 

recidiva da doença nos animais (CARDOSO, 2018). Portanto, esses dados indicam a 

necessidade de mais estudos para a aplicação de uma nova intervenção imunoterapêutica em 

cães. 

Nosso grupo de pesquisas considera a importância da busca de novos tratamentos ou 

melhora dos já existentes devido à falta de uma terapêutica ideal contra a LV. Roatt e 

colaboradores (2012) mostraram que cães imunizados com uma vacina composta por antígenos 
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de L. braziliensis associados ao adjuvante saponina (vacina LBSap) e submetidos ao desafio 

intradérmico com L. infantum apresentaram aumento de linfócitos TCD4+ e TCD8+ circulantes, 

intensa atividade linfoproliferativa, aumento da expressão de IFN-γ no baço e redução da 

expressão de IL-10, TGF-β além de diminuição da carga parasitária esplênica. A vacina LBSap 

induziu intensa reação imunogênica, caracterizada por elevados níveis de anticorpos IgG anti-

Leishmania, expansão de linfócitos TCD8+ circulantes e antígeno-específicos, além de uma 

intensa atividade linfoproliferativa e elevada produção de óxido nítrico in vitro (GIUNCHETTI 

et al., 2007). Também foi avaliada a ação terapêutica de uma vacina composta por antígenos de 

L. braziliensis associados ao adjuvante MPL-A (vacina LBMPL) no tratamento da LV em cães 

naturalmente infectados por L. infantum (ROATT et al., 2017). Esta vacina proporcionou 

restauração dos parâmetros bioquímicos e hematológicos, aumento de linfócitos T CD4+ e 

CD8+ circulantes, aumento de linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores de IFN-g.  Além disso, 

houve redução na produção de IL-4 por esses linfócitos e aumento dos níveis de TNF com 

diminuição acentuada da produção de IL-10. Também foi observada uma importante redução 

do número e intensidade dos sinais clínicos, aumento de peso, redução de esplenomegalia e 

diminuição da carga parasitária na medula óssea, pele e baço, além de diminuição da 

infectividade de fêmeas de flebotomíneos alimentadas após o tratamento, demonstrando o 

potencial uso dessa vacina como estratégia de tratamento para a LV (ROATT et al., 2017).  

Com o intuito de aprimorar os estudos envolvendo novas abordagens terapêuticas contra 

a LV, recentemente nosso grupo de pesquisas avaliou três protocolos de imunoterapia 

utilizando as vacinas LBSap, LBMPL ou LBSapMPL (antígenos de LB + saponina + MPL-A) 

em hamsters infectados com L. infantum. Os resultados satisfatórios demonstraram que houve 

restabelecimentos dos parâmetros hematológicos, bioquímicos e imunológicos. Foi observado 

que os níveis da imunoglobulina G circulantes reduziram em comparação aos animais 

infectados não tratados. Além disso, houve aumento de linfócitos totais e CD4+ esplênicos 

produtores de IFN-g e TNF, redução da secreção da interleucina-10 por estes esplenócitos e 

diminuição da carga parasitária no baço dos animais tratados com as diferentes vacinas citadas 

(FERREIRA, 2020). 

Por fim, alguns estudos mostram que a miltefosina atua nas células do hospedeiro 

modulando as respostas imunológicas. O fármaco auxilia no aumento da produção de IFN-g e 

IL-12 por macrófagos, seguido de aumento da expressão de óxido nítrico sintase (WADHONE 

et al. 2009; PALIC et al., 2019). Com isso, a associação entre miltefosina e imunobiológicos 
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pode apresentar um aumento do efeito sinérgico, aumentando a atividade do sistema imune do 

hospedeiro e, consequentemente, auxiliando na eliminação do parasito.  

Diante do exposto, torna-se fundamental a continuidade da avaliação de novas propostas 

terapêuticas imunofarmacológicas que possam ser empregadas no tratamento da leishmaniose 

visceral. Portanto, levando em consideração a capacidade imunoestimulatória das vacinas 

LBSap, LBMPL e LBSapMPL e leishmanicida da miltefosina, este trabalho teve como proposta 

a avaliação de diferentes protocolos de imunoquimioterapia empregando a associação do 

fármaco miltefosina com as vacinas terapêuticas (LBSap, LBMPL ou LBSapMPL) para 

tratamento da LV experimental. 
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2.1 Objetivo geral 

Avaliar diferentes protocolos de imunoquimioterapia utilizando miltefosina e as vacinas 

LBSap, LBMPL e LBSapMPL para o tratamento da leishmaniose visceral tendo como modelo 

experimental o hamster Mesocricetus auratus infectado por L. infantum. 

2.2 Objetivos específicos 

• Investigar o perfil hematológico (eritrograma e leucograma); 

• Avaliar as funções hepática e renal (Proteínas totais, TGO, TGP, ureia e 

creatinina); 

• Avaliar a resposta imune humoral por meio da dosagem da imunoglobulina 

sérica IgG total L. infantum-específica; 

• Determinar o perfil de resposta imune celular, gerada após estímulo com 

antígeno solúvel de L. infantum, por meio da quantificação de linfócitos totais e 

CD4+ esplênicos produtores de citocinas (IFN-γ, TNF e IL-10); 

• Avaliar a eficácia terapêutica pela quantificação da carga parasitária esplênica; 
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3.1 Produção do antígeno vacinal e preparo dos adjuvantes, Saponina, MPL e associação 

Saponina + MPL 

O imunobiológico desenvolvido para este trabalho que compõem as vacinas terapêuticas 

LBSap, LBMPL e LBSapMPL foram elaboradas a partir de cultura da cepa padrão de 

Leishmania (V.) braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) cultivada em meio de cultura ágar-

sangue, Nicolle-Novy-Neal (NNN), associado ao meio Liver Infusion Tryptose (LIT). As 

culturas foram mantidas em estufa biológica BOD (FANEM® modelo 347), à temperatura de 

23°C ± 1°C. Para obtenção do antígeno vacinal, a cultura foi expandida a partir de um inóculo 

inicial de 10 mL de meio LIT contendo entre 107 a 108 promastigotas/mL de L. braziliensis em 

crescimento logarítmico, adicionadas a 40 mL de meio de cultura NNN/LIT, distribuído sob 

condições estéreis em cabine de segurança biológica (Veco, Campinas, São Paulo, Brasil), 

sendo acondicionado em seguida a temperatura de 23°C ± 1°C. Após sucessivas trocas de meios 

de cultura para expansão dos parasitos, foram obtidos 5.000 mL de cultura de promastigotas 

em fase estacionária de crescimento, nas concentrações aproximadas de 1 x 108 a 5 x 108 

promastigotas/mL. A cultura foi transferida para tubos estéreis de polipropileno de 50 mL 

(Falcon®, Becton Dickinson, EUA), que foram centrifugados a 900 x g durante 15 minutos a 

4°C. Após descartar o sobrenadante, o sedimento de promastigotas foi homogeneizado em 

solução salina estéril (NaCl 0,85%), e em seguida foi realizada a centrifugação na mesma 

condição. Este procedimento de lavagem foi repetido por mais duas vezes. 

Após as etapas de lavagem, realizou-se o rompimento das promastigotas em ultrassom 

(Sonifier Cell Disruptor®- Brason Sonic Power Co. – EUA), por um minuto 40 Watts em banho 

de gelo de acordo com Roatt et al. (2012). Após este procedimento, o antígeno vacinal foi 

aliquotado e congelado a -80°C (Forma Scientific, EUA). A concentração proteica foi dosada 

pelo método de Lowry et al. (1951). 

 Os adjuvantes de escolha utilizados neste trabalho foram a saponina (Sigma Chemical 

Co., St. Louis, USA) e o MPL-A (Monofosforil lipídeo A, obtido de Salmonella enterica, 

sorotipo Minessota RE 595) (Sigma Chemical Co., St. Louis, USA) diluídos em água de injeção 

no momento das inoculações, para evitar perda na estabilidade. A concentração tanto do 

antígeno vacinal quanto dos adjuvantes que foram usados nos protocolos de tratamento estão 

descritos no subitem 4.3. 
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3.2 Infecção experimental dos animais 

 Para este estudo foram utilizados hamsters Mesocricetus auratus, machos ou 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 animais 

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 nº 2016/57 (Anexo 1). 

Para a realização da infecção 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 a infecção 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). Para a infecção, isolaram-se os parasitos 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 realizadas sucessivas passagens da cultura 

para erlenmeyers contendo apenas meio LIT (10% de SFB) até a obtenção de uma cultura pura 

e axênica e não ultrapassando a quarta passagem de repique do parasito para garantir a 

infectividade. Antes da preparação do inóculo, uma alíquota da cultura foi retirada para 

avaliação do percentual de parasitos viáveis. Este 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 de 2x107 promastigotas/mL 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 da infecção 
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dos animais. Após a preparação do inóculo, foi realizada a infecção dos hamsters pela via 

intraperineal, com um volume final de 500µL por animal contendo 2x107 parasitos/mL. 

Após 45 dias de infecção, 1 animal de cada grupo foi eutanasiado administrando-se 

primeiro uma dose anestésica pela via intraperitoneal de tiopental sódico 2,5% na dose de 

30mg/Kg. Sendo confirmado o alcance do plano anestésico foi administrada a dose letal de 120 

mg/Kg de tiopental sódico 2,5%.  Em seguida, em cabine de segurança biológica, o baço foi 

retirado e transferido para tubos contendo meio de cultura NNN associado ao LIT (20% de 

SFB) que foram mantidos em estufa biológica BOD à temperatura de 23°C ± 1°C durante 10 

dias, homogeneizando-se diariamente. Após este período, foi observada a presença de parasitos 

viáveis em todos os meios de cultura de cada tubo por microscopia óptica (aumento de 400x). 

Dessa forma, pôde-se confirmar a ocorrência da infecção experimental para então dar início aos 

protocolos terapêuticos. 

3.3 Grupos experimentais e protocolos de tratamento  

Confirmado o estabelecimento da infecção, foi realizada a distribuição homogênea dos 

hamsters (machos e fêmeas) nos grupos experimentais para que fossem submetidos aos 

diferentes protocolos de tratamento descritos a seguir. Neste trabalho, também foi utilizado um 

grupo controle não infectado composto por 30 animais cujas análises foram empregadas para 

gerar parâmetros hematológicos, bioquímicos e imunológicos normais. Todos os experimentos 

foram realizados em duplicata. 

Este trabalho foi divido em duas etapas. A etapa 1 constituiu-se da avaliação de um 

protocolo de imunoquimioterapia composto pela combinação entre miltefosina e as diferentes 

composições vacinais propostas.  Na etapa 2 foram formulados outros esquemas de 

imunoquimioterapia utilizando a combinação imunoquimioterapêutica que apresentou a melhor 

performance avaliada na etapa 1. 

A seguir estão apresentados os grupos experimentais da etapa 1 que se referem aos 

esquemas de tratamento administrados de forma concomitante, onde os grupos de 

imunoquimioterapia foram realizados intercalando a imunoterapia com as diferentes vacinas 

durante a quimioterapia com miltefosina. Os animais foram submetidos a uma infecção 

experimental por via intraperitoneal com 2x107 promastigotas/mL e, após 60 dias da infecção, 

iniciou-se o tratamento oral com Miltefosina 2% (MilteforanTM – Virbac, Carros, França). Para 

os protocolos de imunoquimioterapia, 7 dias após o início do tratamento com Miltefosina 2% 

(Milt), deu-se início à vacinoterapia com duas séries de 5 doses (1 dose/dia) por via subcutânea 
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com o antígeno vacinal de Leishmania braziliensis (LB) ou com as vacinas LBSap, LBMPL ou 

LBSapMPL e um intervalo de 5 dias entre cada série. Com um intervalo de 15-20 dias após o 

fim de todo o regime de tratamento, os animais foram necropsiados e os materiais biológicos 

coletados para a realização dos procedimentos experimentais e posteriores análises. A descrição 

dos grupos e dos diferentes regimes de tratamento dos protocolos da etapa 1 está discorrida 

detalhadamente a seguir (Figura 1): 

• Infectado não tratado (grupo CI): este grupo foi composto por 16 animais infectados 

que receberam tratamento por via oral com solução salina 0,85% estéril, durante 28 dias 

consecutivos ininterruptos; 

• Miltefosina 14 dias (grupo Milt. (14)): este grupo foi composto por 16 animais 

infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 2mg/kg, 

durante 14 dias consecutivos ininterruptos; 

• Miltefosina 28 dias (grupo Milt. (28)): este grupo foi composto por 18 animais 

infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 2mg/kg, 

durante 28 dias consecutivos ininterruptos; Cabe ressaltar que este grupo apresenta o regime de 

tratamento de referência, cujos tempo e dose terapêuticos são os encontrados na bula do 

Milteforan® (Virbac Saúde Animal). 

• Miltefosina + LB (grupo Milt.+LB): este grupo foi composto por 17 animais  

infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 2mg/kg, 

durante 14 dias consecutivos ininterruptos. Após 7 dias de tratamento com a miltefosina, os 

animais receberam, por via subcutânea, o antígeno vacinal de Leishmania braziliensis (LB) na 

dose de 60µg em 2 séries de cinco dias cada, com um intervalo de cinco dias entre as séries;  

• Miltefosina + LBSap (grupo Milt.+LBSap): este grupo foi composto por 17 animais  

infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 2mg/kg 

durante 14 dias consecutivos ininterruptos. Após 7 dias de tratamento com a miltefosina, os 

animais receberam, por via subcutânea, o antígeno vacinal de LB na dose de 60µg associado ao 

adjuvante saponina na dose de 100µg em 2 séries de cinco dias cada, com um intervalo de cinco 

dias entre as séries;  

• Miltefosina + LBMPL (grupo Milt.+LBMPL): este grupo foi composto por 17 

animais infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 

2mg/kg durante 14 dias consecutivos ininterruptos. Após 7 dias de tratamento com a 
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miltefosina, os animais receberam, por via subcutânea, o antígeno vacinal LB na dose de 60µg 

associado ao adjuvante Monofosforil Lipídeo A (MPL) (Monofosforil lipídeo A, obtido de 

Salmonella enterica, sorotipo Minessota RE 595 - Sigma Chemical Co., St. Louis, USA) na 

dose de 25µg em 2 séries de cinco dias cada, com um intervalo de cinco dias entre as séries;  

• Miltefosina + LBSapMPL (grupo Milt.+LBSapMPL): este grupo foi composto por 

18 animais infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 

2mg/kg durante 14 dias consecutivos ininterruptos. Após 7 dias de tratamento com a 

miltefosina, os animais receberam, por via subcutânea, o antígeno vacinal de LB na dose de 

60µg associado aos adjuvantes saponina (50µg/dose) e MPL (12,5µg/dose) em 2 séries de cinco 

dias cada, com um intervalo de cinco dias entre as séries.	

 
Figura 1: Diferentes protocolos terapêuticos administrados de forma concomitante utilizados para tratamento de 
hamsters infectados com Leishmania infantum. (A) esquema do tratamento dos animais infectados e tratados 
apenas com a miltefosina (quimioterapia). (B) esquema do tratamento (imunoquimioterapia) dos animais 
infectados e tratados com a miltefosina associada ao antígeno de Leishmania brasiliensis (LB) ou às vacinas 
LBSap, LBMPL ou LBSapMPL (imunoterapia). 
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As análises laboratoriais propostas neste estudo estão descritas nos próximos subitens. 

Os animais foram avaliados em relação aos parâmetros hematológicos (hemograma completo 

e diferencial de leucócitos), bioquímicos (função hepática e função renal), perfil de 

imunoglobulinas da classe IgG, avaliação imunológica esplênica através da análise da produção 

das citocinas interferon-gama (IFN-g), fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina-10 (IL-

10) por linfócitos totais e linfócitos CD4+ e análise da eficácia terapêutica através da avaliação 

da carga parasitária no baço (Figura 2). 

 
Figura 2: Delineamento experimental adotado na etapa 1.  
Nota: todo o experimento foi realizado em duplicata. 
 

Após a realização e análises dos resultados obtidos na etapa 1, demos seguimento à 

segunda parte do trabalho. Na etapa 2, os animais foram infectados por via intraperitoneal com 

2x107 promastigotas/mL e, após 60 dias de infecção, iniciaram-se os tratamentos. Nesta etapa, 

propusemos outros dois esquemas terapêuticos utilizando a combinação entre miltefosina e a 

vacina LBMPL já que foi a que apresentou os melhores resultados observados na etapa 1. O 

primeiro esquema constituiu-se do tratamento por via oral com Miltefosina 2% durante 14 dias 

consecutivos. Após 10 dias do fim do tratamento com a miltefosina, iniciamos a imunoterapia 

subcutânea com a vacina LBMPL, com duas séries de 5 dias (1 dose/dia) e intervalo de 5 dias 
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entre as séries. O outro esquema iniciou-se com o tratamento pela via subcutânea com a vacina 

LBMPL, também com duas séries de 5 dias (1 dose/dia) e intervalo de 5 dias entre as séries. 

Após 10 dias do fim da imunoterapia, os animais foram tratados por via oral com Miltefosina 

2% por 14 dias consecutivos. Nesta etapa, também foi utilizado um grupo controle de animais 

tratados pela via subcutânea apenas com imunoterapia, utilizando vacina LBMPL, sendo 3 

séries de 5 dias (1 dose/dia) com intervalo de 5 dias entre cada série. Após 15-20 dias do fim 

dos tratamentos, os animais foram eutanasiados para coleta do material biológico. A seguir, 

estão apresentados detalhadamente os grupos experimentais e esquemas terapêuticos referentes 

à etapa 2: 

• Infectado não tratado (grupo CI): este grupo foi composto por 12 animais infectados 

que receberam tratamento por via oral com solução salina 0,85% estéril, durante 14 dias 

consecutivos ininterruptos; 

• Miltefosina 14 dias (grupo Milt. (14)): este grupo foi composto por 16 animais 

infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 2mg/kg, 

durante 14 dias consecutivos ininterruptos; 

• Miltefosina 28 dias (grupo Milt. (28)): este grupo foi composto por 18 animais 

infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 2mg/kg, 

durante 28 dias consecutivos ininterruptos; 

• Antígeno vacinal de Leishmania braziliensis + Monofosforil lipídeo A (grupo 

LBMPL): este grupo foi composto por 12 animais infectados que receberam por via subcutânea 

o antígeno vacinal de LB (60µg/dose) associado ao adjuvante MPL (25µg/dose) em 3 séries de 

cinco dias cada (1 dose/dia), com um intervalo de cinco dias entre cada série;  

• Miltefosina seguida de LBMPL (grupo Milt./LBMPL): este grupo foi composto por 

12 animais infectados que receberam por via oral a Miltefosina 2% (2mg/kg/dose) durante 14 

dias consecutivos ininterruptos; após 10 dias do fim do tratamento com a miltefosina, os 

animais receberam, por via subcutânea, o antígeno vacinal de LB (60µg/dose) associado ao 

adjuvante MPL (25µg/dose), em 2 séries de cinco dias cada (1 dose/dia), com um intervalo de 

cinco dias entre as séries (Figura 3A);  

• LBMPL seguida de miltefosina (grupo LBMPL/Milt.): este grupo foi composto por 

12 animais infectados que receberam por via subcutânea o antígeno vacinal de LB (60µg/dose) 

associado ao adjuvante MPL (25µg/dose) em 2 séries de cinco dias cada (1 dose/dia), com um 
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intervalo de cinco dias entre as séries; após 10 dias do fim do tratamento com a vacina LBMPL, 

os animais receberam por via oral a Miltefosina 2% (2mg/kg/dose) durante 14 dias consecutivos 

ininterruptos (Figura 3B);  

• Miltefosina + LBMPL (grupo Milt.+LBMPL): este grupo foi composto por 17 

animais infectados que receberam tratamento por via oral com Miltefosina 2% na dose de 

2mg/kg durante 14 dias consecutivos ininterruptos. Após 7 dias de tratamento com a 

miltefosina, os animais receberam, por via subcutânea, o antígeno vacinal LB na dose de 60µg 

associado ao adjuvante Monofosforil Lipídeo A (MPL) (Monofosforil lipídeo A, obtido de 

Salmonella enterica, sorotipo Minessota RE 595 - Sigma Chemical Co., St. Louis, USA) na 

dose de 25µg em 2 séries de cinco dias cada, com um intervalo de cinco dias entre as séries. 

 
Figura 3.	Protocolos imunoquimioterapêuticos utilizados para tratamento de hamsters infectados com Leishmania 
infantum. (A) esquema do tratamento dos animais infectados e tratados com miltefosina seguida da vacina 
LBMPL. (B) esquema do tratamento dos animais infectados e tratados com a vacina LBMPL seguida de 
miltefosina.	
 

Na etapa 2, foram realizadas as avaliações imunológicas tanto humoral, quanto celular, 

pelas quais foram quantificados os níveis de IgG circulantes e o percentual de linfócitos totais 

e CD4+ esplênicos produtores de IFN-g, TNF e IL-10 e avaliação da eficácia terapêutica através 

da análise parasitológica por meio da quantificação da carga parasitária no baço dos animais 

(Figura 4). 
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Figura 4:	Delineamento experimental adotado na etapa 2.  
Nota: todo o experimento foi realizado em duplicata. 
 
3.4 Eutanásia dos animais e coleta do material biológico 

Os animais foram necropsiados 15 dias após o fim dos protocolos de tratamento. Para a 

eutanásia, administrou-se primeiro uma dose anestésica pela via intraperitoneal de tiopental 

sódico 2,5% na dose de 30mg/Kg. Sendo confirmado o alcance do plano anestésico foi então 

administrada a dose letal de 120 mg/Kg de tiopental sódico 2,5%. Confirmada a morte dos 

animais, 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 adicionadas em tubos de 2mL (Eppendorf®) 

sem anticoagulante, que foram destinadas às análises bioquímicas para provas de função renal 

e hepática. Estes tubos que não continham anticoagulante foram submetidos à centrifugação 

por 10 minutos, 10000rpm à 18ºC para obtenção de soro, que foram aliquotados e armazenados 

em -20ºC para análises bioquímicas e dosagem IgG posteriores. 

Para as avaliações da resposta imunológica celular, fragmentos de baço foram coletados 

sob condições estéreis e imediatamente submetidos aos procedimentos detalhadamente 
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descritos no item 4.6. Além disso, o baço também foi coletado e armazenado em -80ºC quando 

destinado às avaliações de carga parasitária. 

3.5 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. Nesta técnica, foram realizados esfregaços sanguíneos em 

lâminas corados com Panótico Rápido	InstantProv (Newprov®) e avaliados por microscopia 

óptica em objetiva de imersão (aumento de 1000x). Com isso, foi possível determinar a 

porcentagem de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos, por meio da 

contagem de 100 células/lâmina.  

 Para as análises bioquímicas foram empregados kits reagentes comerciais da Labtest 

(Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, MG, Brasil) para provas de funções renal e hepática. 

As dosagens foram realizadas sempre seguindo as recomendações dos fabricantes. As 

avaliações consistiram das seguintes análises: dosagem de proteína total, dosagem das enzimas 

alanina amino transferase (ALT/TGP) e aspartato amino transferase (AST/TGO) para prova de 

função hepática. Além disso, foram dosadas ureia e creatinina para prova de função renal. Para 

a avaliação de todos estes parâmetros foi utilizado o Sistema Bioquímico Semiautomático 

(CELM SBA-200, Barueri, SP, Brasil). Todos os reagentes utilizados nas provas bioquímicas 

foram padronizados para este modelo experimental segundo Moreira et al. (2012).  

Com objetivo de realizar uma avaliação descritiva entre os parâmetros hematológicos 

dos hamsters infectados por L. infantum submetidos às diversas estratégias imunoterapêuticas 

propostas neste estudo, foi coletado sangue de 30 hamsters saudáveis, machos e fêmeas, a fim 

de estabelecer valores de referência para o leucograma, eritrograma e parâmetros para funções 

hepática e renal (Tabelas 1 e 2).  
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Tabela 1: Valores de referência dos parâmetros hematológicos (leucograma e eritrograma) de 30 hamsters, 
machos e fêmeas, normais. 

	

 

	

	

	

	

	

Tabela 2: Valores de referência dos parâmetros de bioquímica sérica de 30 hamsters, machos e fêmeas, normais. 

	

 

3.6 Avaliação da resposta humoral 

Foram realizadas reações imunoenzimáticas de ELISA para dosagem de 

imunoglobulinas da classe IgG total (Goat Anti-Hamster - Caltag Laboratories). A diluição 

ótima do conjugado foi determinada por titulação, empregando-se soros padrões positivos e 

negativos, obtendo-se a diluição padrão de 1:1000 do anticorpo anti-IgG conjugado à 

peroxidase. 

A sensibilização das placas de poliestireno de fundo chato (MaxiSorpTM Surface, Nunc-

Immuno Plate, USA) foi procedida com 1µg/orifício de antígeno solúvel de L. infantum 

(MHOM/BR/1972/BH46) 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 – PBS-Tween (PBS 1X + 0,05% de Tween-20). 

Parâmetros Valores de referência 

Global de leucócitos (mm3) 1403 – 4855 

Neutrófilos (mm3) 175 – 1.034 

Eosinófilos (mm3) 10 – 48 

Linfócitos (mm3) 989 – 3282 

Monócitos (mm3) 17 – 45 

Hemácias (106/mm3) 2,4 - 7,6 

Hemoglobina (g/dL) 6,8 – 14,8 

Hematócrito (%) 15,2 – 44,4 

Plaquetas (103/mm3) 172,0 – 458,4 

Parâmetros Valores de referência 
Ureia (mg/dL) 12,4 – 85,6 

 Creatinina (mg/dL) 0,2 – 0,5 

AST/TGO (U/L) 58,6 - 150 

ALT/TGP (U/L)                57,8 – 86,5 

Proteínas totais (g/dL) 6,0 - 9,7 



CARVALHO, L. M.                                                                                       Material e métodos 
 

32	

	

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 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 (1:2000). As placas foram incubadas por 2 horas a temperatura ambiente 

seguida de nova lavagem. Posteriormente, foram adicionados 100µL/orifício da solução de 

substrato Step™ Turbo TMB-ELISA Substrate Solution (ThermoFisher Scientific) mantendo-

as a temperatura ambiente por 5 minutos. Após este período foram adicionados 25µL/orifício 

de solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 2N para interromper a reação. As leituras foram 

realizadas no leitor de ELISA (ELX800 Biotek Instruments VT, USA) a 450nm para IgG e os 

resultados foram expressos em valores de densidade ótica (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 dez soros 

de hamsters não infectados adicionado dois desvios padrões. 

3.7 Avaliação do perfil de linfócitos totais e CD4+ produtores de citocinas  

Após o término de todo o protocolo terapêutico, os animais foram eutanasiados para a 

retirada do baço e posterior obtenção de esplenócitos. Todo o procedimento está descrito abaixo 

nos itens 3.7.1 e 3.7.2. 

3.7.1 Obtenção de esplenócitos para cultivo in vitro 

 Após a realização das abordagens terapêuticas, os animais foram necropsiados 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 4ºC 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 
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RPMI ajustando-as para quantidade de 1x107 células/mL. Finalmente, 50µL da suspensão 

celular foi transferido para placas de poliestireno de 96 poços com fundo U (Costar®), contendo 

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 quatro 

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 um animal de cada grupo foi também utilizado dois poços da placa como 

controle PMA (éster mirístico de forbol), 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 CO2 com 5% de umidade à 37oC.  

3.7.2 Fenotipagem das células para avaliação da produção de citocinas intracelulares por 

linfócitos totais e T CD4+ 

A caracterização fenotípica dos linfócitos foi realizada nos esplenócitos incubados 

durante 2 dias e obtidos de acordo com a descrição contida no item 3.7.1. Quatro horas antes to 

término do período de incubação, aos poços de PMA foram adicionados 5µL de PMA (5ng/mL) 

e 1µL de ionomicina (1µg/mL). Quatro horas antes do término do período de 48 horas de 

cultura, os esplenócitos foram tratados com Brefeldina A (SIGMA Co.) na concentração de uso 

200 µg/mL. Quinze minutos antes do término do período de cultura foi acrescentado EDTA 

(concentração final 2 mM) em cada poço. 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 – 0,125 µg/µL – 

em 50 µL 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 PBS-

WASH (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 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 
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que apresentaram reação cruzada contra antígenos celulares de hamsters (REES et al., 2017) e 

por anticorpos anti-citocinas de camundongos que também apresentaram reação cruzada. Assim 

foram usados os anticorpos: anti-CD4 FITC, anti-IFN-g Alexa Fluor® 647, anti-TNF PerCP-

CyTM 5.5 e anti-IL10 R-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 4ºC, 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 intracitoplasmáticas foram 

adicionados na quantidade de 30µL cada (anticorpo anti-IFN-g, anti-TNF e anti-IL-10) (Quadro 

1) 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 4ºC. O sobrenadante 

foi descartado e as células ressuspendidas em 300µL de solução fixadora - MFF 

(paraformaldeído10 g/L, cacodilato de sódio 1%, cloreto de sódio 6,67 g/L em pH 7,2). Após 

esse procedimento, as células foram transferidas para tubos de 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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Quadro 1:	Painel de anticorpos monoclonais utilizados nos ensaios de imunofenotipagem celular e marcação de 
citocinas intracitoplasmáticas no contexto in vitro.	

	

	

	

	

	

	

	

3.7.3 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 5A). 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 5B). 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 5C). Partindo desse ponto, pôde-se avaliar a frequência de 

linfócitos totais produtores de citocinas a partir de um gráfico SSC-A versus canais de 

fluorescência dos fluorocromos conjugados às citocinas (Figura 5D). Através da população de 

linfócitos totais, foi possível selecionar a população celular marcada com anticorpo anti-CD4, 

obtendo-se, dessa forma, os linfócitos CD4+ por meio de um gráfico SSC-A versus 

fluorescência FL1-H (Figura 5E). Esses linfócitos CD4+ produtores de citocinas foram 

selecionados através de um gráfico SSC-A versus fluorescência (Figura 5F). A estratégia de 

análise está ilustrada na figura 5. 
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 Figura 5:	Sequência de procedimentos utilizados para quantificar o percentual de produção de citocinas (IFN-g, 
TNF, IL-10) por linfócitos totais ou CD4+ esplênicos de hamsters infectados com Leishmania infantum controles 
ou submetidos a imunoquimioterapia. (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 canal fluorescência dos 
fluorocromos conjugados às citocinas, 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 canal de fluorescência dos fluorocromos conjugados às citocinas versus SSC-A, 
contendo as células selecionadas no gráfico E, empregado para quantificar o percentual de linfócitos CD4+ 
produtores de citocinas.	

 

3.8 Quantificação da carga parasitária no baço  

Para a avaliação da eficácia terapêutica, 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 qPCR em tempo real, dos animais 

que foram submetidos aos protocolos terapêuticos já descritos. A seguir, estão detalhadas as 

metodologias empregadas para a realização deste procedimento. 
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3.8.1 Extração de DNA de fragmentos de baço 

A partir de fragmentos de baço, o DNA das amostras foi obtido utilizando-se 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, Quiagem (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 

16000 xg 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 realizada centrifugação a 16000 xg 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 16000 xg 

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 do DNA extraído e o 

início da reação de PCR. 

3.8.2 Extração de DNA da massa de promastigotas de L. infantum e construção da curva 

padrão 

Para uma melhor otimização 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 37ºC. 



CARVALHO, L. M.                                                                                       Material e métodos 
 

38	

	

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 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 230/280 nm e 260/280 nm 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 100 µL de água ultra pura 

autoclavada, a concentração foi de 106 parasitos/mL, assumindo-se que a extração foi 

aproximandamente 100% eficiente. A partir daí, foram realizadas diluições de forma seriada 

(10x), com obtenção de sete pontos na curva padrão iniciando em 105 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. Além disto, foram utilizadas: um controle interno composto pelo mix de reagentes 

sendo no final adicionado como amostra água ultrapura, uma amostra sabidamente positiva para 

L. infantum e uma amostra sabidamente negativa para L. infantum em toda reação de qPCR 

realizada. 

3.8.3 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 
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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 - 102% e curva padrão com valores satisfatórios de coeficiente de linearidade (r2 = 

0,95-0,999). Além disso, foram utilizados amostras controles de baço de hamsters sabidamente 

negativos e sabidamente positivos para L. infantum. 

As reações foram realizadas utilizando-se Bright Fluorescent Signal (GoTaq® qPCR 

Master Mix - Promega Corporation, EUA); DNA (25ng/µL); 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 fragmento de 120 pares de bases (VOLPINI et 

al., 2004). 

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 6). 
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Figura 6:	Exemplo da curva padrão referente ao gene de kDNA de Leishmania spp. Em X estão demonstrados os 
valores de Log da concentração de parasitos (105 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%).	

 

3.9 Análises estatísticas 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o software GraphPad Prism 8.0.1 

(Prism Software, Irvine, CA, USA). Primeiramente, foi realizado o teste de normalidade 

Shapiro-Wilk. Para dados paramétricos, a análise de variância (ANOVA one-way) foi 

realizada. O teste de Tukey foi executado para determinar as diferenças específicas entre as 

médias para dados paramétricos. Quando os dados foram considerados não-paramétricos, o 

teste Kruskal-Wallis foi utilizado para determinar as diferenças específicas entre as medianas. 

Diferenças com valores de p menores que 0,05 (p < 0,05) foram consideradas significativas.  
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4. RESULTADOS 
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4.1 ETAPA 1: Avaliação de diferentes composições vacinais associadas à miltefosina 

como propostas de imunoquimioterapia contra a LV  

4.1.1 Avaliações dos parâmetros laboratoriais  

4.1.1.1 Hemograma: Eritrograma e Leucograma 

A análise do hemograma é importante para auxiliar na avaliação do prognóstico da 

doença antes e após o tratamento. Foi realizada a análise das séries vermelha e branca, com 

avaliação, respectivamente, do eritrograma (eritrócitos, hemoglobina, hematócrito e plaquetas) 

e do leucograma com contagem global e diferencial de leucócitos totais (neutrófilos, linfócitos, 

eosinófilos e monócitos). Com o objetivo de realizar uma avaliação descritiva e comparativa 

entre os parâmetros hematológicos, foi coletado sangue de 10 hamsters não infectados a fim de 

estabelecer valores de referência para o leucograma e eritrograma. Estes valores estão 

representados nas Tabelas 1, 3 e 4 como Valores de Referência.  

Na tabela 3 estão representados os resultados obtidos referentes ao eritrograma. É 

possível observar que ao avaliar os eritrócitos (hemácias), houve um aumento (p<0,05) de 

eritrócitos nos grupos experimentais submetidos a tratamento (Milt. (28), Milt.+LB, 

Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL) quando comparado ao grupo controle 

infectado (CI). Em relação à hemoglobina, observamos um aumento acima dos valores de 

referência e acima dos valores do grupo CI (p<0,05) nos grupos tratados Milt. (28), 

Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL (Tabela 3). Quando avaliado o hematócrito, 

não houve alterações em seus valores em nenhum dos grupos acompanhados. Já em relação aos 

valores de plaquetas, observamos uma redução em relação aos valores de referência nos animais 

infectados não tratados (Tabela 3). Em relação ao leucograma, não foram observadas diferenças 

significativas tanto nos valores de leucócitos globais quanto na diferencial dessas células entre 

os grupos experimentais tratados (Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL ou Milt.+LBSapMPL) e os 

grupos controles (CI, Milt.(14), Milt. (28) ou Milt.+LB). Além disso, também não houve 

alterações na quantidade de global de leucócitos e linfócitos em todos os grupos acompanhados 

quando relacionados os valores de referência. Em contrapartida, encontramos um aumento na 

quantidade de neutrófilos em todos os grupos experimentais ao relacionar com os valores de 

referência. Também observou-se um aumento no número de eosinófilos nos grupos CI, 

Milt.+LBSap e Milt.+LBSapMPL em relação aos valores de referência. Além disso, também 

houve aumento nos valores de monócitos em comparação aos valores de referência nos grupos 

Milt. (28), Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL (tabela 4). 
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Tabela 3: Eritrograma de amostras de sangue de hamsters infectados por Leishmania infantum submetidos ou não a um protocolo de imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina 
associada às vacinas LBSap, LBMPL e LBSapMPL ou ao antígeno LB apenas. Em azul estão representados valores acima dos valores de referência, respectivamente. A letra 
"a" representa diferença significativa (p<0,05) em relação ao grupo infectado não tratado (CI). 
 

 

 

Tabela 4: Leucograma de amostras de sangue de hamsters infectados por Leishmania infantum submetidos ou não a um protocolo de imunoquimioterapia envolvendo 
Miltefosina associada às vacinas LBSap, LBMPL e LBSapMPL ou ao antígeno LB apenas e de seus grupos controles. Em vermelho e azul estão representados valores abaixo 
e acima dos valores de referência.  

Eritrograma     Valores de 
referência CI Milt. (14) Milt. (28)    Milt.+LB    Milt.+LBSap     Milt.+LBMPL    Milt.+LBSapMPL 

Eritrócitos (106/mm3) 2,4 - 7,6 4,9±1,5 6,2±1,5 7,4±1,3a 6,9±1,6a 7,2±1,2a 6,4±1,0a 7,4±1,0a 

Hemoglobina (g/dL) 6,8 – 14,8 11,5±3,5 14,0±3,1 15,8±2,1a 14,6±3,6 16,4±1,7a 15,1±1,1a 15,9±1,5a 

Hematócrito (%) 15,2 – 44,4 35,5±9,6 35,3±12,1 42,7±7,3 40,7±3,5 43,4±6,4 38,9±3,2 40,9±5,2 

Leucograma (/mm3)    Valores de 
referência CI   Milt. (14)  Milt. (28) Milt.+LB Milt.+LBSap    Milt.+LBMPL     Milt.+LBSapMPL 

Global de Leucócitos 1403 – 4855 2782±1217 2700±977 3629±1806 3260±1544 3957±1620 3700±1121 3800±1691 

Neutrófilos Totais 175 – 1034 1572±503 1245±742 1421±469 1402±685 1626±1113 1133±370 1505±900 

Eosinófilos 10 – 48 54±34 27±10 26±14 45±29 56±16 32±15 49±37 

Linfócitos 989 – 3282 1991±909 1451±364 2013±716 2063±1043 2187±821 2215±1081 2180±1160 

Plaquetas (103/mm3) 172,0 –458,4 155±82 165±50 227±121 198±66 238±71 212±57 201±43 
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4.1.1.2 Avaliação dos parâmetros bioquímicos  

A função hepática é importante para verificar se houve comprometimento hepático após 

a infecção experimental bem como após o tratamento além de indicar uma possível toxicidade 

provocada pela terapia. Somado a isso, a avaliação da função renal é fundamental para analisar 

a resposta individual aos protocolos terapêuticos e a condição fisiológica renal dos animais pós 

infecção experimental. Diante disso, a partir de amostras de soro dos animais, foram analisados 

parâmetros para prova de funções hepática (Proteínas totais, TGO e TGP) e renal (ureia e 

creatinina). Com o objetivo de realizar uma avaliação descritiva entre os parâmetros 

bioquímicos, foi coletado sangue de 30 hamsters não infectados a fim de estabelecer valores de 

referência para a avaliação das funções hepática e renal de hamsters (Tabelas 2, 5 e 6).  

De forma interessante, observamos um aumento em relação aos valores de referência 

nas dosagens de AST/TGO no grupo CI e de ALT/TGP nos grupos CI e Milt.+LB. Além disso, 

houve uma diminuição (p<0,05) nos níveis séricos de AST/TGO em todos os grupos tratados 

quando comparados ao grupo CI. Em relação às dosagens de ALT/TGP, observamos uma 

diminuição (p<0,05) significativa nos grupos Milt. (28), Milt.+LBSap e Milt.+LBMPL quando 

comparado ao grupo CI. Além disso, observamos também uma redução (p<0,05) dos valores 

séricos de ALT/TGP nos grupos Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL quando comparado ao grupo 

Milt.+LB (Tabela 5). Quanto aos valores de proteínas totais, houve uma diminuição (p<0,05) 

em todos os grupos que receberam tratamento quando comparados ao grupo dos animais 

infectados não tratados (Tabela 5). 

 

 
Tabela 5:	Avaliação da função hepática a partir de amostras de soro de hamsters infectados por Leishmania 
infantum submetidos ou não a um protocolo de imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada às vacinas 
LBSap, LBMPL e LBSapMPL ou ao antígeno LB apenas e de seus grupos controles. Em vermelho estão 
representados valores acima dos valores de referência. As letras "a e c" representam diferenças significativas 
(p<0,05) em relação aos grupos infectado não tratado (CI) e tratados com Miltefosina + LB (Milt.+LB) 
respectivamente. 
 

Função 
hepática (U/L) 

   Valores de     
referência CI Milt. (28) Milt.+LB Milt.+LBSap Milt.+LBMPL Milt.+LBSapMPL 

AST/TGO 

ALT/TGP 

58,6 - 150 

57,8 – 86,5 
177,4±58,6 

88,7±18,6 

96,2±27,4a 

60,2±10,7a 

117,8±29,8a 

92,5±28,1 

88,3±21,7a 

54,8±46,5a,c 

92,2±31,9a 

53,0±19,1a,c 

105,0±24,6a 

79,0±29,0 

Proteínas Totais 

(g/dL) 
6,0 – 9,7 9,3±1,2 7,7±0,6a 7,2±0,6a 7,1±0,6a 7,3±1,0a 6,7±1,0a 
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 Em relação à função renal, não observamos alterações dos valores de ureia e de 

creatinina em nenhum grupo em relação aos valores de referência. Por outro lado, houve uma 

redução nos valores de creatinina nos grupos tratados com a combinação entre miltefosina e LB 

(Milt.+LB), ou com as vacinas LBSap, LBMPL ou LBSapMPL (Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL, 

Milt.+LBSapMPL) quando comparados aos grupos dos animais infectados não tratados (CI) 

(Tabela 6).  

Tabela 6: Avaliação da função renal a partir de amostras de soro de hamsters infectados por Leishmania infantum 
submetidos ou não a um protocolo de imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada às vacinas LBSap, 
LBMPL e LBSapMPL ou ao antígeno LB apenas.  

 

4.1.2 Avaliação da resposta imunológica humoral 

A indução de uma reação imunogênica, caracterizada por elevação dos níveis séricos de 

anticorpos, principalmente da classe de IgG anti-Leishmania, é interessante para o 

estabelecimento de um bom prognóstico pós-tratamento. Entretanto, o aumento descontrolado 

de anticorpos com um padrão de resposta imune do tipo Th2 pode indicar o estabelecimento da 

infecção. Neste sentido, foram avaliados os níveis de anticorpos IgG em amostras de soro dos 

animais infectados, tratados ou não, acompanhados neste estudo (CI, Milt. (14), Milt. (28), 

Milt.+LB, Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL ou Milt.+LBSapMPL). 

Nossos resultados demostraram que todos os animais do grupo CI apresentaram 

reatividade de IgG total acima do cut off (0,10). Quanto aos animais do grupo Milt. (14), embora 

não tenha sido observado um aumento significativo em relação ao grupo CI, é possível notar 

que todos os animais apresentaram reatividade de IgG total elevada assim como o grupo CI. 

Além disso, quanto ao grupo Milt.+LB, mesmo que dois animais tenham obtido uma 

reatividade de IgG próxima ao cut off, a reatividade média desse grupo foi alta, sendo 

estatisticamente maior (p<0,05) que no grupo Milt. (28) (Figura 7). De forma distinta, os grupos 

Milt. (28), Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL apresentaram redução (p<0,05) 

significativa da reatividade à IgG quando comparados aos grupos CI e Milt. (14), sendo que 

nos grupos Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL essa redução também ocorreu em relação ao 

Milt.+LB. Importante salientar que embora tenha sido observado um aumento (p<0,05) dos 

Função renal 
(mg/dL) 

  Valores de 
referência CI Milt. (28) Milt.+LB Milt.+LBSap Milt.+LBMPL Milt.+LBSapMPL 

Ureia 12,4 – 85,6 61,4±1,8 52,0±10,9 57,5±3,3 59,7±4,1 58,8±3,1 53,3±8,1 

Creatinina 0,20 – 0,52 0,37±0,1 0,24±0,05 0,20±0,05a 0,24±0,05a 0,20±0,04a 0,22±0,07a 



CARVALHO, L. M.                                                                                                    Resultados                                                                                                             
 

46	

	

níveis de IgG nos grupos Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL comparados ao 

grupo Milt. (28), até dois animais de cada grupo tratado com imunoquimioterapia não 

apresentaram reatividade frente ao antígeno de Leishmania ou seja, foram negativos para 

detecção de anticorpos contra o parasito (Figura 7). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 7:	Reatividade de IgG total no soro de hamsters infectados por L. infantum submetidos ou não a um 
protocolo de imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada às vacinas LBSap, LBMPL e LBSapMPL ou 
ao antígeno LB. Os resultados estão expressos como valores de densidade ótica. Diferenças significativas (p<0,05) 
estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’, “b”, “c” e “d” para comparações com os grupos CI, Milt. (14), Milt. (28) e 
Milt.+LB, respectivamente. “Cut off”= 0,10 está representado no gráfico pela linha tracejada. Os dados estão 
expressos como mediana ± máximo e mínimo.	
 

4.1.3 Avaliação da produção de citocinas intracitoplasmáticas por linfócitos totais e CD4+ 

É fundamental avaliar o perfil de citocinas produzidas por células da resposta imune 

adaptativa após infecção com L. infantum, uma vez que é consensual o papel que algumas delas 

exercem sobre o estabelecimento de resistência ou suscetibilidade à LV. Além disso, sabe-se 

que o aumento de citocinas pró-inflamatórias e redução das imunomoduladoras está relacionado 

a um bom prognóstico da doença após intervenções terapêuticas ou protocolos vacinais.  
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Este trabalho, de forma inovadora, estabeleceu após padronização com diferentes 

anticorpos monoclonais que apresentaram reatividade cruzada com nosso modelo experimental, 

dados importantes de produção de citocinas por células CD4+. Como dito anteriormente, estes 

dados podem indicar o restabelecimento de uma imunidade protetora frente a infecção por L. 

infantum em animais submetidos a diferentes protocolos de imunoquimioterapia.  

A seguir, estão representados os resultados obtidos a partir da avaliação de linfócitos 

totais e CD4+ esplênicos produtores de IFN-g, TNF e IL-10 após estímulo com antígeno solúvel 

de L. infantum (AsLi). Os dados estão representados na forma de índice, expressos como razão 

entre as culturas estimuladas com antígeno AsLi (SLA) e as culturas não estimuladas – culturas 

controle (C) (Figuras 8 e 9).  

Em relação aos esplenócitos produtores de IFN-g, observamos um aumento (p<0,05) de 

linfócitos totais produtores desta citocina em todos os grupos que foram submetidos a um 

tratamento experimental (Milt. (14), Milt. (28), Milt.+LB, Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e 

Milt.+LBSapMPL) quando comparados ao grupo de animais infectados e não tratados (CI). De 

forma interessante, no grupo Milt.+LBMPL este aumento (p<0,05) também ocorreu em relação 

aos grupos Milt. (14), Milt. (28), Milt.+LB (Figura 8A). Quando avaliamos as células 

CD4+IFN-g+, observamos um aumento (p<0,05) na produção desta citocina em todos os grupos 

que receberam tratamento (Milt. (14), Milt. (28), Milt.+LB, Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e 

Milt.+LBSapMPL) comparados ao grupo CI, sendo que os grupos Milt.+LBMPL e 

Milt.+LBSapMPL também apresentaram aumento em relação aos grupos Milt. (14), Milt. (28), 

Milt.+LB (Figura 8B).  

De forma semelhante, na avaliação de TNF podemos observar nas Figuras 8C e 8D um 

aumento (p<0,05) tanto de linfócitos produtores de TNF quanto de células CD4+TNF+ nos 

grupos Milt. (14), Milt. (28), Milt.+LB, Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL em 

relação ao grupo controle infectado não tratado (CI). 
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Figura 8:	Percentual de linfócitos totais e CD4+ esplênicos produtores de citocinas pró-inflamatórias de hamsters 
Mesocricetus auratus infectados com Leishmania infantum tratados ou não com imunoquimioterapia. A) 
Percentual de linfócitos totais e B) CD4+ produtores de IFN-g; C) Percentual de linfócitos totais e D) CD4+ 
produtores de TNF. Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão. Diferenças significativas (p<0.05) 
estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’, ‘‘b’’, ‘‘c’’ e “d” para comparações com os grupos CI, Milt. (14), Milt. (28) e 
Milt.+LB, respectivamente. A linha tracejada representa a razão da produção de citocinas nos animais não 
infectados e não tratados. Os resultados foram obtidos em dois experimentos distintos.	

 

Quando avaliamos o perfil de esplenócitos produtores de IL-10 foi possível observar 

uma diminuição (p<0,05) de linfócitos totais produtores desta citocina nos grupos Milt.+LB, 

Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL em relação aos animais dos grupos CI e Milt. 

(14). Além disso, também foi observada essa redução (p<0,05) nos grupos Milt.+LBSap, 

Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL quando comparados ao grupo Milt. (28), sendo que nos 
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animais tratados com Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL essa queda também ocorreu em 

relação ao grupo Milt.+LB (Figura 9A). Quanto aos esplenócitos CD4+IL10+, observamos uma 

diminuição (p<0,05) do seu percentual nos animais tratados com as imunoquimioterapias 

propostas (Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL) comparados aos animais 

infectados não tratados (CI), aos animais tratados com miltefosina por 14 ou 28 dias (Milt. (14); 

Milt. (28)) ou com miltefosina + LB (Milt.+LB) (Figura 9B). Além disso, essa redução (p<0,05) 

também foi observada no grupo Milt.+LBSapMPL em relação ao grupo Milt.+LBSap (Figura 

9B).	 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9:	Percentual de linfócitos totais e CD4+ esplênicos produtores de citocina imunomoduladora de hamsters 
Mesocricetus auratus infectados com Leishmania infantum tratados ou não com imunoquimioterapia. A) 
Percentual de linfócitos totais e B) CD4+ produtores de IL-10. Os dados estão apresentados como média ± desvio 
padrão. Diferenças significativas (p<0.05) estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’, ‘‘b’’, ‘‘c’’, “d” e “e” para comparações 
com os grupos CI, Milt. (14), Milt. (28), Milt.+LB e Milt.+LBSap, respectivamente. A linha tracejada representa 
a razão da produção de citocinas nos animais não infectados e não tratados. Os resultados foram obtidos em dois 
experimentos distintos.	
 
 
 

Foram concebidos sete gráficos de radar a partir da frequência da produção média das 

citocinas intracitoplasmáticas IFN-γ, TNF e IL-10 (Figura 10). O grupo Controle Infectado 

mostra o perfil do animal sintomático demonstrado pela maior frequência de células produtoras 

de IL-10 e baixa produção das citocinas pró-inflamatórias. O grupo tratado com miltefosina 

durante 14 dias teve um perfil ligeiramente aumentado de produção das citocinas IFN-γ e TNF 

bem como baixa redução de IL-10. O grupo tratado com miltefosina durante 28 dias, por sua 

vez, apresentou uma frequência similar de produção tanto das citocinas pró-inflamatórias 
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quanto da citocina imunomoduladora. Quando o tratamento com miltefosina foi associado ao 

antígeno LB, houve uma ligeira redução da citocina imunomoduladora e aumento 

principalmente de TNF. Os animais dos grupos Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e 

Milt.+LBSapMPL revelaram um perfil pró-inflamatório, apresentando uma frequência 

aumentada de linfócitos T produtores de TNF e IFN-γ, e uma redução expressiva dos níveis de 

IL-10.  
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Figura 10:	Gráficos de radar obtidos pela razão determinada a partir da frequência de esplenócitos produtores de citocinas (IFN-g, TNF e IL-10) estimulados com antígeno 
solúvel de L. infantum e não estimulados.  
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4.1.4 Avaliação da eficácia terapêutica  

Em relação à LV, a técnica de PCR em tempo real vem sendo empregada tanto para o 

diagnóstico molecular quanto para o acompanhamento de intervenções terapêuticas ou vacinais, 

o que torna possível analisar a redução de carga parasitária em animais utilizados em pesquisas 

de protocolos experimentais, avaliando, assim, a eficácia terapêutica. Diante disso, neste estudo 

utilizamos como órgão-alvo para avaliar a eficácia terapêutica o baço, onde quantificamos o 

parasitismo tecidual através da metodologia de PCR em tempo real (qPCR). 

 Nossos resultados demostraram que houve uma redução (p<0,05) da carga parasitária 

no baço dos animais tratados com a miltefosina por 28 dias (Milt. (28) quando comparado aos 

grupos CI e Milt. (14). Somado a isso, de forma interessante, mesmo com a redução de 50% no 

tempo de tratamento com a miltefosina nas associações (imunoquimioterapia), também foi 

observada uma diminuição (p<0,05) do parasitismo esplênico nos animais de todos os grupos 

tratados com a imunoquimioterapia (Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL) em 

relação ao grupo CI, sendo que nos animais do grupo Milt.+LBMPL também houve redução da 

carga parasitária em relação ao grupo Milt. (14) (Figura 11).  
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Figura 11: Avaliação da carga parasitária no baço de hamsters infectados por L. infantum submetidos ou não a 
um protocolo de imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada às vacinas LBSap, LBMPL e LBSapMPL 
ou ao antígeno LB. Os resultados estão expressos como número de amastigotas/mg de tecido. Diferenças 
significativas (p<0,05) estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’ e “b” para comparações com os grupos CI e Milt. (14), 
respectivamente. Os dados estão apresentados como mediana ± máximo/mínimo. 

 
 
 
 

4.1.5 Resumo de resultados da etapa 1 

 Como forma de sumarizar os dados obtidos até aqui para facilitar o entendimento, na 

figura 12 encontram-se os principais resultados obtidos após avaliação das diferentes estratégias 

de imunoquimioterapia empregadas na primeira etapa deste trabalho. 
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Figura 12: Resumo de resultados obtidos na etapa 1.  
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4.2 ETAPA 2: Avaliação de diferentes esquemas de tratamento empregando a associação 

entre miltefosina e a vacina LBMPL como propostas de imunoquimioterapia contra a LV  

Vale ressaltar nosso intuito em investigar e entender como diferentes regimes 

terapêuticos influenciaram no decurso da infecção e como impactariam na resposta imunológica 

do hospedeiro promovendo uma melhora ou não da eficácia do tratamento. Dessa forma, 

conforme dito anteriormente, após analisarmos os dados obtidos na primeira etapa (Figura 12), 

selecionamos o protocolo que apresentou o melhor conjunto de resultados, sendo composto pela 

associação entre miltefosina e LBMPL (grupo Milt.+LBMPL). Com isso, avaliamos outros dois 

esquemas terapêuticos constituídos desta associação em relação aos parâmetros imunológicos 

e de eficácia terapêutica (grupos Milt./LBMPL e LBMPL/Milt.) e os comparamos com a 

performance do tratamento. Os resultados alcançados na segunda etapa estão descritos a seguir.   

4.2.1 Avaliação da resposta imunológica humoral 

Na figura 13 estão representados os dados da reatividade de IgG total circulante, 

expressos por densidade ótica, obtidos a partir de amostras de soro dos animais avaliados. É 

possível observar que os animais tratados com miltefosina durante 28 dias (grupo Milt. (28)) 

apresentaram uma redução (p<0,05) nos níveis da imunoglobulina G em relação aos grupos CI, 

Milt. (14), LBMPL, Milt./LBMPL e LBMPL/Milt.. Além disso, também foi encontrada 

diminuição da reatividade de IgG (p<0,05) no grupo Milt.+LBMPL quando comparado aos 

grupos CI, Milt. (14), LBMPL e LBMPL/Milt., entretanto foi constatado um aumento (p<0,05) 

em relação ao grupo Milt. (28), conforme demonstrado na figura 13. 
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Figura 13:	Reatividade de IgG total no soro de hamsters infectados por L. infantum submetidos ou não aos 
protocolos de imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada à vacina LBMPL. Os resultados estão 
expressos como valores de densidade ótica. Dados estão expressos como mediada ± máximo e mínimo. Diferenças 
significativas (p<0,05) estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” para comparações com os grupos 
CI, Milt. (14), Milt. (28), LBMPL, Milt./LBMPL e LBMPL/Milt., respectivamente. “Cut off” = 0,10 está 
representado no gráfico pela linha tracejada.	
 

4.2.2 Avaliação da produção de citocinas intracitoplasmáticas por linfócitos totais e     CD4+ 

O percentual de linfócitos totais e CD4+ produtores das citocinas pró-inflamatórias IFN-

g e TNF e imunomoduladora IL-10 estão representados abaixo nas figuras 14 e 15, na forma de 

índice, expressos como razão entre as culturas estimuladas com antígeno AsLi (SLA) e as 

culturas não estimuladas – culturas controle (C). 

Ao serem avaliadas as porcentagens de linfócitos totais-IFN-g+, observa-se um aumento 

(p<0,05) da quantidade dessas células em todos os grupos de animais que receberam algum tipo 

de tratamento (grupos Milt. (14), Milt. (28), LBMPL, Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e 

Milt.+LBMPL) quando comparados ao grupo controle infectado não tratado (CI). Contudo, 

esse aumento foi mais pronunciado nos animais que receberam as imunoquimioterapias (grupos 

Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL) uma vez que houve aumento significativo 

(p<0,05) nesses grupos em relação aos grupos Milt. (14) e Milt. (28), sendo que em 

Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. esse aumento também ocorreu em relação ao grupo LBMPL 

(Figura 14). É possível observar um perfil semelhante no percentual de CD4+IFN-g+, ilustrado 

na figura 14. Nota-se que houve aumento (p<0,05) da quantidade de células CD4+ produtoras 

de IFN-g em todos os grupos tratados em relação ao grupo CI. Sendo que nos grupos 
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Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL esse aumento (p<0,05) também ocorreu quando 

comparamos aos grupos Milt. (14) e Milt. (28). Somado isso, nos grupos Milt./LBMPL e 

Milt.+LBMPL o percentual de CD4+IFN-g+ também aumentou em relação ao grupo tratado 

com a vacina LBMPL (Figura 14).  

No que diz respeito à produção da citocina TNF, observou-se um aumento (p<0,05) do 

percentual tanto de linfócitos totais quando daqueles CD4+ produtores desta citocina em todos 

os grupos tratados quando os comparamos ao grupo de animais infectados que não receberam 

tratamento (grupo CI) (Figura 14). Sendo que os grupos LBMPL e Milt.+LBMPL apresentaram 

aumento (p<0,05) da produção de TNF por linfócitos CD4+ em relação aos grupos Milt. (28) e 

Milt./LBMPL, conforme demonstrado na figura 14.  
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Figura 14:	Percentual de linfócitos totais e CD4+ esplênicos produtores das citocinas IFN-g, TNF de hamsters 
Mesocricetus auratus infectados com Leishmania infantum submetidos ou não aos protocolos de 
imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada à vacina LBMPL. Percentual de linfócitos totais (superior 
esquerdo) e CD4+ produtores de IFN-g (superior direito); Percentual de linfócitos totais (inferior esquerdo) CD4+ 
produtores de TNF (inferior direito). Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão. Diferenças 
significativas (p<0.05) estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’, ‘‘b’’, ‘‘c’’, “d”, “e” e “f” para comparações com os grupos 
CI, Milt. (14), Milt. (28), LBMPL, Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL, respectivamente. A linha 
tracejada representa a razão da produção de citocinas nos animais não infectados e não tratados. Os resultados 
foram obtidos em dois experimentos distintos.	
 

Por outro lado, de forma interessante, quando considerada a citocina 

imunomomuduladora interleucina-10, constatamos uma redução (p<0,05) do percentual de 

linfócitos totais produtores de IL-10 nos grupos LBMPL, Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e 

Milt.+LBMPL em relação aos grupos CI e Milt. (14). Adicionalmente, foi observada uma 

redução mais intensa nos animais tratados com as diferentes imunoquimioterapias propostas 
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(grupos Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL) já que essa diminuição ocorreu também 

em relação aos grupos Milt. (28) e LBMPL. Além disso, no grupo Milt.+LBMPL também 

houve redução da porcentagem de linfócitos totais-IL-10+ comparado ao grupo LBMPL/Milt. 

(Figura 15). Quando avaliamos o percentual de células CD4+IL-10+, observamos uma redução 

(p<0,05) nos grupos LBMPL, Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL ao os 

compararmos com os grupos CI e Milt. (28). Sendo que nos animais que receberam as 

imunoquimioterapias (grupos Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL) essa redução 

também ocorreu em relação os grupos Milt. (14) e LBMPL (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Percentual de linfócitos totais e CD4+ esplênicos produtores da citocina interleucida-10 (IL-10) de 
hamsters Mesocricetus auratus infectados com Leishmania infantum submetidos ou não aos protocolos de 
imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada à vacina LBMPL. Percentual de linfócitos totais (esquerdo) 
e CD4+ produtores de IL-10 (direito). Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão. Diferenças 
significativas (p<0.05) estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’, ‘‘b’’, ‘‘c’’, “d”, “e” e “f” para comparações com os grupos 
CI, Milt. (14), Milt. (28), LBMPL, Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL, respectivamente. A linha 
tracejada representa a razão da produção de citocinas nos animais não infectados e não tratados. Os resultados 
foram obtidos em dois experimentos distintos. 
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4.2.3 Avaliação da eficácia terapêutica 
Por fim, a carga parasitária esplênica foi quantificada como parâmetro de avaliação do 

sucesso terapêutico dos diferentes esquemas de imunoquimioterapia propostos neste trabalho. 

Conforme demonstrado na figura 16, observa-se uma redução (p<0,05) do parasitismo tecidual 

nos grupos Milt. (28), Milt./LBMPL, LBMPL/Milt. e Milt.+LBMPL em relação os grupos CI 

e Milt. (14). Somado a isso, também foi apresentada uma diminuição (p<0,05) da carga no baço 

dos animais dos grupos Milt. (28) e Milt.+LBMPL em comparação ao grupo LBMPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Avaliação da carga parasitária no baço de hamsters infectados por L. infantum submetidos ou ou não 
aos protocolos de imunoquimioterapia envolvendo Miltefosina associada à vacina LBMPL. Os resultados estão 
expressos como número de amastigotas/mg de tecido. Dados estão expressos como mediana ± máximo e mínimo. 
Diferenças significativas (p<0,05) estão ilustradas pelas letras ‘‘a’’, “b” e “d” para comparações com os grupos 
CI, Milt. (14) e LBMPL, respectivamente. 

 
 
 
4.2.4 Resumo dos resultados da etapa 2 

Abaixo na figura 16, os dados encontrados na segunda etapa estão sumarizados para melhor 

entendimento. 
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Figura 17: Resumo de resultados obtidos na etapa 2. 
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As leishmanioses são doenças parasitárias consideradas um dos principais problemas de 

saúde pública global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença ameaça quase 1 

bilhão de pessoas em 97 países endêmicos, com uma estimativa de 700.000 a 1 milhão de novos 

casos anualmente (WHO, 2020a; WHO, 2020b). São caracterizadas por apresentarem uma 

gama de sintomas clínicos cutâneos, mucocutâneos e viscerais que são determinados pela 

espécie do parasito e aspectos nutricionais, genéticos e imunológicos do indivíduo 

(MCMAHON-PRATT; ALEXANDER, 2004).  

A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é a forma clínica mais grave 

e quase sempre fatal quando não tratada. Mesmo apresentando uma alta taxa de morbidade e 

letalidade, é uma doença negligenciada e endêmica atingindo principalmente a população de 

baixa renda no Brasil e no mundo. Nos anos de 2017 e 2018, mais de 95% dos óbitos por LV 

notificados em todo o mundo foram reportados por 5 países: Sudão do Sul, Sudão, Índia, Etiópia 

e Brasil, sendo este o responsável pela grande maioria (quase 60%) dos casos fatais (WHO, 

2020a). O controle da LV para desacelerar sua expansão e urbanização em diversas regiões do 

mundo permanece um desafio ainda que tenham aumentado a consciência global sobre a doença 

e o apoio de instituições perante o tema (BURZA, CROFT & BOELAERT, 2018; WHO, 

2020c). Um outro importante ponto que requer atenção é a emergência de coinfecção de LV 

com HIV. Pacientes coinfectados podem ter recaídas repetidamente, mesmo após receberem 

tratamento adequado (ALVAR et al., 2008). Os parasitos de Leishmania e o vírus HIV 

compartilham um mecanismo imunopatológico comum, resultando na progressão acelerada das 

duas doenças, levando, frequentemente, à morte dos indivíduos (MOCK et al., 2012).  

Ademais, o agravamento da situação da LV no Brasil e no mundo também está 

relacionado com o restrito arsenal terapêutico disponível para o tratamento da LVH e LVC. A 

quimioterapia convencional apresenta uma série de limitações como efeitos adversos graves, 

alto custo, surgimento de cepas do parasito resistentes aos fármacos levando à falha terapêutica. 

Os esquemas terapêuticos comumente variam de acordo com a região do globo, uma vez que 

há uma variabilidade de respostas ao tratamento de pacientes em função da área acometida pela 

doença. A miltefosina é utilizada por alguns países do Velho e Novo Mundo como opção 

alternativa de tratamento da leishmaniose cutânea e pós-calazar (BURZA; CROFT; 

BOELAERT, 2018). Na Índia, em 2005 foi adotada como fármaco de primeira escolha como 

terapêutica contra a LV e pós-calazar. Entretanto, após uma década, a diminuição de sua 

efetividade e surgimento de cepas de L. donovani resistentes à miltefosina evidenciaram casos 
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de recaídas, fazendo com que a anfotericina B lipossomal se tornasse a primeira linha de 

tratamento no país (BURZA, CROFT & BOELAERT, 2018; ROATT, et al., 2020). Além disso, 

alguns estudos demonstram uma atividade leishmanicida espécie-dependente e a necessidade 

de altas doses de miltefosina. Com isso, atualmente seu uso como monoterapia vem sendo cada 

vez menos recomendado, sendo, preferencialmente, sugerida em combinações (WASUNNA et 

al., 2016; CHAKRAVARTY; SUNDAR, 2019; ROATT, et al., 2020). No Brasil, recentemente 

a miltefosina foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com 

leishmaniose tegumentar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Referente à LV, o uso deste 

fármaco ainda é restrito para tratar cães com leishmaniose visceral, não sendo permitida sua 

utilização em casos de LVH.	

Em vista das dificuldades apresentadas perante o tratamento da LV, a busca por novas 

opções imunoprofiláticas e terapêuticas capazes de promover melhora clínica, cura 

parasitológica e reverter quadros graves da doença é considerada estratégia prioritária pela 

Organização Mundial da Saúde. Diante desse cenário, a imunoterapia e terapias combinadas 

(dentre elas, a imunoquimioterapia) vêm ganhando destaque como manobras racionais para 

manutenção segura dos fármacos já disponíveis frente à resistência dos parasitos, 

restabelecimento da imunidade em animais e/ou pacientes não responsivos e sucesso 

terapêutico de forma mais rápida e segura com redução do tempo de tratamento e menos efeitos 

colaterais (BORJA-CABRERA et al, 2010; DAYAKAR et al., 2019). 

A interação entre os fármacos e a resposta imune frequentemente é alvo de estudos tanto 

referente às leishmanioses, quanto a outras doenças infecciosas, mas ainda permanece pouco 

entendida. No que diz respeito à leishmaniose visceral, o desenvolvimento de uma estratégia 

para estimular/modular a resposta imunológica para superar a imunossupressão ou acelerar a 

cura vem sendo encorajado pela comunidade científica (KAYE et al., 2020). Baseado nisso, 

este trabalho teve como abordagem comparar diferentes esquemas de imunoquimioterapia 

empregando a associação entre miltefosina com redução pela metade do tempo de tratamento e 

vacinas terapêuticas a fim de estabelecer um novo panorama de tratamento para a leishmaniose 

visceral. Para isso, este trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira, apresentamos um 

perfil de análise mais detalhada ao avaliar os parâmetros hematológicos e bioquímicos, bem 

como de resposta imunológica humoral e celular e de eficácia terapêutica obtidos após 

tratamento com miltefosina associada às diferentes vacinas (LBSap, LBMPL ou LBSapMPL) 

empregando o mesmo esquema terapêutico, o qual foi denominado de “misto”, isto é, o 
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tratamento com o fármaco ocorreu de forma concomitante ao tratamento com a vacina, 

independentemente do imunobiológico utilizado. A partir dos dados coletados na primeira 

etapa, elegemos a estratégia de imunoquimioterapia mais adequada por apresentar o melhor 

conjunto de resultados, sendo composta pela associação entre miltefosina e a vacina LBMPL 

para prosseguirmos com a segunda etapa. Dessa forma, na etapa 2, avaliamos outros dois tipos 

de esquemas terapêuticos utilizando a miltefosina e a vacina LBMPL, sendo, dessa vez, iniciado 

ou com a quimioterapia ou com a imunoterapia, ou seja, o tratamento com o fármaco ocorreu 

de forma separada ao tratamento com a vacina, conforme descritos detalhadamente no item 3.3. 

Nesta segunda etapa, as análises foram mais focadas ao serem avaliados os perfis de resposta 

humoral, celular e carga parasitária, os quais, neste trabalho, nos trouxeram resultados bastante 

instigantes. Dessa forma, neste trabalho foi possível avaliar a performance de diferentes 

esquemas de tratamento, seja “misto” ou seja iniciando com a quimioterapia ou com a 

imunoterapia, a fim de compreender qual o esquema mais adequado que geraria melhores 

resultados com eficácia terapêutica e adotando um tempo reduzido de tratamento com a 

miltefosina.  

Uma das grandes limitações para atingir êxito de diferentes estratégias terapêuticas para 

a LV são os modelos experimentais utilizados nos ensaios pré-clínicos. O modelo experimental 

hamster desempenha um importante papel nos estudos relacionados às leishmanioses. Dados 

da literatura demonstram que esta espécime é altamente suscetível à infecção por L. donovani 

e L. infantum e apresenta características semelhantes à LVC e LVH ao desenvolver uma relação 

entre parasitismo, alterações dos parâmetros hematobioquímicos, hipergamaglobulinemia e 

carência de resposta imunológica mediada por células (BUNN-MORENO et al., 1985; 

REQUENA et al., 2000; MOREIRA et. al, 2012; LORÍA-CERVERA & ANDRADE-

NARVÁEZ, 2014). Sabe-se que a avaliação de perfis hematológicos e bioquímicos representa 

uma importante área de estudo na LV, como forma de acompanhamento no diagnóstico e 

prognóstico do quadro clínico, na identificação de formas graves da doença e monitoramento 

em relação à resposta terapêutica (TRÓPIA et al., 2011). Em infecções por L. donovani, 

alterações clínico-patológicas como aumento do tamanho do baço e do fígado e elevação de 

níveis séricos de marcadores de lesão hepática e renal ocorrem em hamsters de maneira 

semelhante ao observado em humanos com LV (SAINI et al., 2020).  No presente trabalho, foi 

demonstrado na primeira etapa que os hamsters infectados não tratados apresentaram um 

quadro de plaquetopenia e elevação das enzimas transaminases relacionadas à lesão hepática 
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como alanina e aspartato aminotransferases (ALT e AST), sinais que são característicos da 

doença humana ou canina. Estes padrões refletem tanto o extravasamento de constituintes 

celulares para o soro quanto à produção e excreção de componentes séricos. Observamos que 

o quadro de plaquetopenia foi revertido nos animais que receberam algum tipo de tratamento e 

que os níveis séricos de ALT e AST se normalizaram nos hamsters que foram tratados com a 

miltefosina durante 28 dias ou com as imunoquimioterapias entre o fármaco e as vacinas LBSap 

(Milt.+LBSap), LBMPL (Milt.+LBMPL) ou LBSapMPL (Milt.+LBSapMPL). Estes dados 

demonstram que essas alterações hemato-bioquímicas estão relacionadas apenas com a 

infecção, a qual foi capaz de gerar um processo imunopatológico, e não com o tratamento, 

sugerindo que os esquemas terapêuticos aqui propostos apresentam baixa toxicidade. Os 

parâmetros hemato-bioquímicos alterados também foram percebidos em cães infectados não 

tratados ou tratados apenas com adjuvante MPL, como por exemplo anemia e elevação de ureia, 

sendo normalizados após imunoterapia com a vacina LBMPL (ROATT et al., 2017). De forma 

distinta, Ikeda-Garcia e colegas (2007) observaram aumento sérico das enzimas hepáticas após 

tratamento com antimoniato na sua forma livre, indicando uma possível hepatotoxicidade 

devido ao uso de altas concentrações do fármaco livre (IKEDA-GARCIA et al., 2007).  

Embora as variações dos critérios hemato-bioquímicos estejam presentes na doença 

ativa, não constatamos outras alterações mais intensas nestes parâmetros nos animais infectados 

e não tratados provavelmente devido ao tempo de infecção que adotamos neste trabalho. 

Moreira e colaboradores (2016) observaram que as alterações hemato-bioquímicas mais 

pronunciadas começaram a aparecer em amostras de soro de hamsters a partir do terceiro mês 

de infecção com Leishmania infantum pela via intracardíaca e em torno de seis meses pela via 

intraperitoneal, embora o inóculo tenha sido duas vezes menor que o adotado no presente 

trabalho (MOREIRA et al., 2016).  

A resposta imunológica em decorrência da interação Leishmania-hospedeiro 

desempenha um importante papel na resistência ou suscetibilidade, determinando o perfil de 

mediadores do sistema imune produzidos que direcionam o desenvolvimento de uma imunidade 

protetora ou não durante a infecção. No que se refere à resposta humoral, a ativação de células 

B policlonais e a consequente hipergamaglobulinemia são caracterizados por grandes 

quantidades de anticorpos e autoanticorpos específicos e não específicos. Altos níveis de 

imunoglobulina G Leishmania-específica são encontrados em humanos, cães e hamsters 

infectados por espécies viscerotrópicas de Leishmania (NEOGY et al., 1987; REIS, et al., 
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2006b; MOREIRA et al., 2012). Nesse sentido, de modo geral, níveis elevados de IgG são 

considerados biomarcadores de LV ativa, uma vez que muitos aspectos da patogênese da 

leishmaniose visceral são atribuídos à produção de anticorpos, que formam imunocomplexos 

os quais são depositados em vários tecidos, gerando lesões inflamatórias (GIUNCHETTI et al., 

2019). Camundongos Balb/c deficientes de células B ou que receberam administração contínua 

de anticorpo anti-IgM apresentaram resistência aumentada à L. donovani, L. mexicana ou L. 

tropica (SACKS et al., 1984; SMELT et al., 2000). Dessa forma, neste trabalho, foi avaliada as 

concentrações do anticorpo IgG em amostras de soro dos hamsters tanto na etapa 1 quanto na 

etapa 2. Em ambas as etapas, nos animais infectados não tratados e naqueles que receberam a 

miltefosina por 14 dias observaram-se altos níveis de IgG, sendo que todos os hamsters de cada 

um desses dois grupos apresentaram 100% de reatividade acima do cut-off. Um estudo recente 

revelou que há uma prevalência de anticorpos de alta avidez sem maturação evolutiva em soro 

de hamsters infectados com L. infantum, afetando diretamente a progressão da doença (DE 

CARVALHO, et al, 2020). Em contrapartida, observamos que nos grupos Milt. (28), 

Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL e Milt.+LBSapMPL houve uma queda dos níveis desta 

imunoglobulina em relação aos grupos CI e Milt. (14), embora essa redução tenha sido mais 

pronunciada nos animais tratados com miltefosina durante 28 dias (grupo Milt. (28)), 

provavelmente devido sua elevada capacidade leishmanicida. Um estudo mostrou que cães 

infectados com L. infantum e tratados com a imunoquimioterapia composta por Glucantime® +	

Leish-110f® (vacina recombinante constituída de três antígenos de Leishmania) + adjuvante 

MPL apresentaram diminuição de IgG no soro dos animais em comparação com os cães não 

tratados, ou tratados apenas com a vacina Leish-110f® ou somente com o adjuvante (MIRET e 

tal., 2008). Viana e colaboradores (2018) avaliando a vacina terapêutica composta por antígenos 

de L. amazonensis associados ao adjuvante saponina (vacina LaSap), em modelo canino, 

observaram uma redução dos níveis de IgG pós-tratamento (VIANA et al., 2018). Além disso, 

Joshi e	Kaur (2014) mostraram que camundongos Balb/c infectados com L. donovani e que 

receberam imunoquimioterapia com cisplatin + 78 kDa (um antígeno Leishmania-específico) 

+ MPL-A apresentaram aumento de IgG2a e redução de IgG1, acompanhados de diminuição 

de carga parasitária (JOSHI; KAUR, 2014).  Sabe-se que a resposta humoral com produção de 

anticorpos é dependente da presença de antígeno (GONÇALVES; CHRISTENSEN; MOSSER, 

2020), dessa forma, a redução dos níveis da imunoglobulina no soro dos animais tratados 

possivelmente está relacionada com a diminuição da carga parasitária esplênica desses animais. 
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Corroborando com esses dados, recentemente foi demonstrada uma forte correlação positiva 

entre a carga parasitária do baço e os níveis de IgG no soro de hamsters infectados com L. 

infantum (CARVALHO et al., 2021), isto é, a persistência do parasito parece estar diretamente 

relacionada com a presença de anticorpos anti-Leishmania. Nesse sentido, a indução de uma 

reação imunogênica, mas com produção controlada de IgG anti-Leishmania, é interessante para 

o estabelecimento de um bom prognóstico pós-tratamento.  

Vale chamar a atenção para importância de se escolher um esquema terapêutico 

adequado, visto que pode influenciar no curso da infecção e no resultado do tratamento. Neste 

trabalho podemos observar que o emprego da combinação entre miltefosina e LBMPL 

apresentou perfis distintos de níveis de IgG quando foram administrados de forma “mista” ou 

separada. Isto é, na etapa 2, os tratamentos iniciando com a quimioterapia (grupo Milt./LBMPL) 

ou com a imunoterapia (grupo LBMPL/Milt.) não foram capazes de promover redução de IgG, 

observamos altos níveis da imunoglobulina nesses dois grupos, os quais apresentaram o mesmo 

perfil de quantidade de IgG que os animais infectados que não receberam tratamento ou que 

receberam miltefosina por 14 dias apenas (grupos CI e Milt.(14)).  Por outro lado, conforme já 

mencionado, houve redução desta imunoglobulina nos animais que foram tratados com 

miltefosina + LBMPL de forma “mista” (grupo Milt.+LBMPL). 

A resposta imune celular com produção de citocinas do tipo Th1 ou Th2 está 

intimamente ligada ao curso da infecção por Leishmania. Em relação à LV, a resposta imune 

compartimentalizada influencia diretamente na resistência ou suscetibilidade à doença, além 

disso, a dicotomia Th1-Th2 está relacionada à progressão da doença e/ou resistência do 

hospedeiro (REIS et al., 2009). O interferon-g é uma das principais citocinas relacionadas ao 

combate ao parasito, auxiliando na indução da secreção de citocinas pró-inflamatórias, como 

TNF, IL-1 e IL-6, e desempenhando importante papel na ativação de macrófagos que liberam 

radicais de oxigênio necessários para a remoção de parasitos (HART et al., 1989; NATHAN; 

HIBBS, 1991; DAYAKAR et al., 2019). Células NK e linfócitos T CD4+ e CD8+ são as 

principais fontes celulares de produção de IFN-g. Considerada a principal citocina anti-

Leishmania, o interferon-g atua ativando monócitos, aumentando a expressão de moléculas de 

MHC de classe II, apresentação de antígeno e tem a capacidade de inibir a produção de IL-10 

(DAYAKAR et al., 2019). A ação do TNF também é favorável ao hospedeiro em controlar a 

infecção, visto que sua atividade está relacionada em mediar as respostas inflamatórias inatas e 

adaptativas. Esta citocina, assim como o IFN-g, também pode ativar macrófagos infectados 
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induzindo a destruição dos amastigotas, impedindo, assim, a visceralização (TITUS; SHERRY; 

CERAMI, 1989; DAYAKAR et al., 2019). A predominância das citocinas do tipo Th1, como 

IFN-g e TNF, está relacionada à proteção contra LV, uma vez que atuam de maneira sinérgica 

ativando o sistema imunológico para eliminar o patógeno (KAYE, et al, 2004). Por outro lado, 

a principal citocina produzida pelo subconjunto Th2 em relação à leishmaniose visceral, 

interleucina-10, desempenha um papel fundamental na suscetibilidade e patogênese da doença, 

regulando negativamente a resposta imune inata e adaptativa (MOSMANN, 1991; REIS et al., 

2010). Esta citocina tem a capacidade de suprimir a produção de IFN-γ, IL-1, IL-6, IL-12 e de 

TNF bem como a ativação de células T mediada por macrófagos (DAYAKAR, et al., 2019). 

Além disso, IL-10 também promove ativação, sobrevivência e produção de anticorpos por 

linfócitos B estimulando, dessa forma, o desenvolvimento de uma resposta humoral, facilitando 

a entrada do parasito nas células hospedeiras (CUMMINGS; TULADHAR; SATOSKAR, 

2010).  

Nesse sentido, o conhecimento e entendimento de componentes da resposta celular após 

avaliação de protocolos de tratamento é fundamental para examinar o sucesso da terapia. Muito 

do que se sabe sobre a imunologia da leishmaniose são oriundos a partir de estudos em modelos 

murinos (BALB/c e C57BL/6), entretanto, em relação ao modelo hamster, há uma escassez de 

reagentes imunológicos disponíveis, o que torna um desafio para a comunidade científica. 

Baseado nisso, nosso grupo de pesquisas vem trabalhando incessantemente na padronização de 

painéis de anticorpos para avaliar a resposta imunológica em hamster (CARVALHO et al., 

2021). Dessa forma, nós avaliamos por citometria de fluxo a produção das citocinas 

intracitoplasmáticas IFN-g, TNF e IL-10 por linfócitos totais e CD4+ esplênicos após os 

protocolos de tratamento aqui propostos. Foi encontrado um aumento na produção das citocinas 

pró-inflamatórias em todos os grupos tratados quando comparados ao grupo CI tanto na etapa 

1 quanto na etapa 2. Além disso, interessantemente, as imunoquimioterapias compostas pela 

miltefosina e a vacina LBMPL, tanto quando avaliamos o protocolo “misto” (grupo 

Milt.+LBMPL) como quando observamos os protocolos separados (grupos Milt./LBMPL e 

LBMPL/Milt.), foram capazes de promover um aumento mais acentuado dessas citocinas. 

Somado a isso, ao analisar os gráficos de radar, observamos que o grupo Milt.+LBMPL levou 

a um aumento mais pronunciado de IFN-γ e TNF, indicando uma resposta celular predominante 

do tipo 1.	 De acordo com esses resultados, podemos demonstrar a capacidade da 

imunoquimioterapia utilizando as diferentes abordagens propostas neste estudo em gerar uma 
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imunidade protetora nos animais submetidos aos tratamentos. Em concordância com nossos 

dados, um estudo em que um tratamento com imunoquimioterapia constituída de miltefosina e 

um imunomodulador (CpG-ODN-2006 lipossomal) utilizando hamsters infectados com L. 

donovani mostrou dominância da resposta imune do tipo Th1 e aumento de óxido nítrico sintase 

induzível (SHIVAHARE et al., 2014). Outro estudo mostrou que hamsters imunotratados com 

proteínas recombinantes de L. donovani apresentaram aumento da expressão de citocinas IFN-

g e TNF no baço (KEERTI, et al., 2018). De maneira contrária, pode-se observar em nossos 

resultados uma grande produção de IL-10 pelos animais infectados não tratados ou por aqueles 

que receberam a miltefosina sozinha por 14 ou por 28 dias. Já nos grupos que receberam algum 

protocolo de imunoquimioterapia (grupos Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL, Milt.+LBSapMPL, 

Milt./LBMPL e LBMPL/Milt.), seja na etapa 1 ou seja na etapa 2, houve uma drástica redução 

da produção desta citocina imunoreguladora. Somado isso, evidenciando, mais uma vez, a 

importância de se avaliar diferentes esquemas de tratamento, podemos observar que o grupo 

Milt.+LBMPL apresentou um aumento da porcentagem de CD4+TNF+ em relação ao grupo 

Milt./LBMPL bem como redução da produção de IL-10 comparado ao grupo LBMPL/Milt. 

Cães infectados com L. infantum e tratados com uma cisteína proteinase recombinante de L. 

infantum (rLdccys1), apresentaram melhora clínica, aumento dos níveis de IFN-g e redução 

significativa da quantidade de IL-10 (FERREIRA et al., 2014). Outro estudo utilizando 

camundongos Balb/c infectados com L. donovani que receberam L. donovani morta + MPL-A 

combinados com estiboclucanato de sódio demonstrou que a imunoquimioterapia foi capaz de 

induzir aumento de reação de hipersensibilidade tardia, de citocinas como IFN-g e IL-2 bem 

como redução dos níveis de IL-10, IL-4 e da carga parasitária (JOSHI; MALLA; KAUR, 2014). 

Também já foi demonstrado que hamsters tratados com miltefosina ou com seus derivados 

apresentaram aumento de resposta Th1 e redução de Th2 ao quantificarem a expressão de 

citocinas por RT-PCR no baço dos animais (GUPTA et al., 2011b; DA SILVA et al., 2020). 

Entretanto, até o momento, não há estudos na literatura que avaliam a produção de citocinas 

intracitoplasmáticas em hamsters após infecção por Leishmania sp. pela técnica de citometria 

de fluxo. Com isso, o presente trabalho apresenta de forma inédita a avaliação de uma resposta 

imune específica compartimentalizada empregando a metodologia de citometria de fluxo ao 

utilizar o hamster como modelo experimental para LV. 

Nossa última abordagem investigativa foi a avaliação da eficácia terapêutica por meio 

da quantificação da carga parasitária esplênica dos animais acompanhados neste estudo. 
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Eberhardt e colegas (2016) mostraram que há uma homogeneidade de infecção por L. infantum 

no baço e no fígado de hamsters e a eficácia da miltefosina na eliminação do parasito parece 

ser órgão-específica, sendo mais proeminente no baço (EBERHARDT et al., 2016). No presente 

trabalho, foi observada, nas duas etapas, uma drástica redução do parasitismo no baço dos 

hamsters que receberam alguma das imunoquimioterapias aqui propostas (grupos 

Milt.+LBSap, Milt.+LBMPL, Milt.+LBSapMPL, Milt./LBMPL e LBMPL/Milt.) ou que 

receberam apenas a miltefosina durante 28 dias (grupo Milt. (28)). De acordo com o exposto, o 

perfil de produção de citocinas apresentado neste trabalho provavelmente contribuiu para a 

redução da carga parasitária no baço dos animais que receberam os diferentes tratamentos 

quando comparados aos grupos CI e Milt. (14). Além disso, é importante notar que há um alto 

parasitismo no baço acompanhado por menor porcentagem de IFN-g e aumento dos níveis de 

IL-10 nos hamsters infectados e não tratados (grupo CI). Da mesma forma, outros estudos 

também demonstraram crescimento da expressão de IL-10 em hamsters infectados (MEDINA-

COLORADO et al., 2017; MOULIK et al., 2021). Somado a isso, níveis elevados das citocinas 

pro-inflamatórias e reduzidos de IL-10 parecem estar fortemente relacionados com o controle 

do parasitismo tecidual. 

O sucesso do tratamento anti-Leishmania depende da ação combinada entre o fármaco 

e a resposta imune, uma vez que um sistema imunológico suprimido ou modulado para a não 

ativação celular pode resultar em falha terapêutica. Nesse contexto, as terapias dirigidas ao 

hospedeiro têm como objetivo a tentativa de melhorar a capacidade do sistema imunológico de 

se defender contra agentes patológicos invasores (ARULEBA et al., 2020). Dessa maneira, a 

utilização de imunobiológicos como alvos terapêuticos formulados com adjuvantes são 

considerados potentes ativadores da resposta imune. De forma complementar, sua combinação 

com fármacos pode apresentar um desempenho satisfatório e completo, uma vez que a 

imunoquimioterapia pode oferecer uma abordagem sinérgica, com ativação do sistema 

imunológico combinada com ação parasiticida direta do fármaco contra o patógeno 

(ARULEBA et al., 2020). Além disso, alguns estudos demonstram a capacidade 

imunoestimuladora da miltefosina em modelos pré-clínicos (ZEISIG et al., 1995; EUE, 2002; 

WADHONE et al. 2009; PALIC et al., 2019). De fato, podemos observar neste trabalho que a 

miltefosina sozinha, tanto administrada por 14 dias quanto por 28 dias, induziu produção de 

IFN-g e TNF, entretanto, não foi capaz de promover a redução na produção de IL-10.  Dados 

da literatura mostraram que este fármaco não promoveu a ativação do complexo principal de 
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histocompatibilidade II ou de moléculas coestimuladoras importantes para a maturação das 

células dendríticas, nem alteraram a produção das citocinas IL-10 e IL-12 (GRIEWANK et al., 

2010). Por consequência, há controvérsias em relação à contribuição da capacidade 

imunoestimulatória da milefosina sobre sua atividade leishmanicida (DORLO et al., 2012).  

Nesse contexto, o uso combinado da miltefosina com um agente imunobiológico torna-se uma 

abordagem bastante interessante. Portanto, o tratamento anti-Leishmania combinado entre 

vacinas e medicamentos tem se tornado uma estratégia atraente na tentativa de reduzir a 

toxicidade, aumentar a eficácia na remoção de parasitos e estimular a resposta imune (BORJA-

CABRERA et al., 2010; DAYAKAR et al., 2019). Um estudo utilizando hamsters infectados 

com L. donovani e tratados com baixas doses de estibogluconato de sódio em combinação com 

Poly ICLC e L-arginina mostrou uma redução significativa do número de parasitos 

intracelulares, resultado não alcançado quando o tratamento o ocorreu apenas com o Poly ICLC 

ou somente com baixas doses de estibogluconato de sódio (BHAKUNI et al., 1999). No 

presente trabalho, ao associarmos a miltefosina com as vacinas terapêuticas, observamos 

resultados mais satisfatórios principalmente quando avaliamos a resposta imune celular por 

meio da produção de citocinas, mesmo reduzindo o tempo de tratamento com o fármaco. 

Em conjunto, nossos dados reforçam que a presença do parasito L. infantum está 

relacionada com níveis elevados de anticorpos IgG e interleucina-10, bem como menor 

quantidade de citocinas Th1 como IFN-g e TNF. Portanto, o estabelecimento de um esquema 

terapêutico que regule esses parâmetros é fundamental para o sucesso do tratamento. Sendo 

assim, demonstramos que as imunoquimioterapias propostas promoveram aumento dos níveis 

das citocinas pró-inflamatórias, além disso, de um modo geral, reduziram significativamente a 

quantidade no soro de anticorpos IgG anti-Leishmania, acompanhados por intensa redução da 

carga parasitária esplênica. Por conseguinte, especialmente o tratamento de forma “mista” 

utilizando miltefosina associada à vacina LBMPL (Milt.+LBMPL) indica ser uma estratégia 

bastante interessante para uso na LV, visto que a ação complementar entre o fármaco e a vacina 

desencadeia uma potente indução de resposta imune do subtipo Th1 capaz de fortalecer o 

sistema imunológico suficientemente para controlar o parasitismo do baço mesmo que o tempo 

de tratamento com a miltefosina tenha sido reduzido pela metade do tempo indicado. No 

entanto, a eliminação total do parasito ainda não foi alcançada, independentemente do 

tratamento utilizado. Dessa forma, embora tenhamos mostrado aqui resultados satisfatórios, 
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estudos adicionais são necessários visto que o desenvolvimento de estratégias que bloqueiam a 

transmissão do parasito é necessário.  

Por fim, vale chamar a atenção que este trabalho também apresenta outra importante 

contribuição, não só para estudos relacionados à LV, mas também para outras doenças 

infecciosas. Nosso estudo reforça o fato de que o hamster é um excelente modelo para a 

realização de ensaios pré-clínicos iniciais em pesquisas de novos fármacos, novos protocolos 

terapêuticos (incluindo a imunoterapia e a imunoquimioterapia) ou desenvolvimento de vacinas 

para doenças infecciosas e parasitárias.  
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De acordo com os dados obtidos neste trabalho, podemos concluir que o protocolo de 

imunoquimioterapia “misto” constituído da combinação entre miltefosina e a vacina LBMPL 

foi o que apresentou o melhor conjunto de resultados. Nesse sentido, sugere-se que 

Milt.+LBMPL possui uma intensa capacidade imunoestimulatória, induzindo um perfil de 

resposta celular do tipo Th1, suficiente para possibilitar uma importante redução do parasitismo 

esplênico nos animais. Dessa forma, a imunoquimioterapia avaliada neste trabalho é uma 

estratégia promissora para avançar nos estudos terapêuticos aplicados à leishmaniose visceral 

canina e/ou humana. 
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A partir da realização deste trabalho foi possível obter resultados referentes a diferentes 

estratégias de tratamento para a leishmaniose visceral. Além disso, com os resultados obtidos 

em nosso estudo foi possível agregar novas perspectivas que contribuirão para ampliar o 

conhecimento sobre novas estratégias de tratamento para a LV e suas possíveis aplicações. 

Neste sentido, a continuidade desse trabalho tem como principais perspectivas: 

• A partir do modelo aqui proposto e de estudos em andamento no nosso laboratório, 

propor e definir esquemas de infecção para estabelecimento do modelo hamster 

sintomático apresentando comprometimento hepático e esplênico; 

• Padronizar a metodologia de ELISA para avaliação dos níveis séricos de IgG1 e IgG2; 

• Realizar estudos de proteção imunofarmacológica avaliando a resposta dos animais 

tratados em tempos mais prolongados (60, 90 e 180 dias após o fim do tratamento) a 

fim de propor o uso ou não de boost imunofarmacológico; 

• Propor novos esquema de imunoquimioterapia utilizando outros fármacos e 

imunofármacos. 
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Anexo 1: Produção científica durante o doutorado 

- Artigos científicos publicados: 
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- Artigo do doutorado submetido: 
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Anexo 2: Aprovação da Comissão de ética no uso de animais para realização dos 
experimentos do doutorado. 
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