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Resumo
Nos últimos 30 anos, a leishmaniose visceral (LV) tem avançado para áreas urbanas e periurbanas,
apontando o cão como principal reservatório da L. chagasi (sin. L. infantum). Neste contexto,
pesquisadores consideram como consenso que uma vacina contra a leishmaniose visceral canina
(LVC) poderia ser uma importante ferramenta no controle tanto da leishmaniose humana como
canina. Por esta razão, foi desenvolvido um novo método para avaliar o sistema imune de cães que
poderia ser empregado como uma alternativa para se analisar imunogenicidade e níveis de proteção
em candidatos vacinais contra a LVC. Para tanto, foram empregadas células mononucleares do
sangue periférico CMSP de cães saudáveis para padronização de: (i) condições in vitro de cultivo
de monócitos diferenciados em macrófagos de cães (MD-MC) infectados previamente com L.
chagasi e avaliados após 3, 24, 48, 72 e 96h da infecção nos tempos de 2, 3, 4 e 5 dias de
diferenciação do MD-MC (n=5 cães saudáveis); (ii) purificação de subpopulações de células T
(CD4+ e CD8+) considerando a razão de linfócitos:macrófagos variando de 1:5 a 2:1 (n=12 cães
saudáveis). Em todos os experimentos foram utilizados sobrenadante de cultura para analisar
diferentes biomarcadores imunológicos, tais como: níveis de óxido nítrico, a produção de
mieloperoxidase (MPO) e N-acetilglicosaminidase (NAG); citocinas do tipo 1 (IFN-, TNF-, IL12), tipo 2 (IL-4) e imunomodulatórias (IL-10); e avaliada a frequência do parasitismo e carga
parasitária em MD-MC infectados com L. chagasi. Os resultados revelaram que após 5 dias da
diferenciação do MD-MC e 72h da infecção por L. chagasi foi observado um melhor perfil
morfológico e da habilidade microbicida. Apesar dos níveis de NAG permanecerem praticamente
inalterados, a análise do MPO revelou redução significativa no tempo de cinco dias de
diferenciação dos MD-MC, indicando a baixa contaminação por granulócitos neste período. Os
experimentos de co-cultivo empregando MD-MC e subpopulações de células T mostrou um perfil
marcante nos biomarcadores imunológicos e na atividade microbicida, considerando a razão de
linfócitos (CD4+ ou CD8+) : macrófagos de 1:2 e 1:1:1 de linfócitos (CD4+ e CD8+) : macrófagos.
Assim, nestas condições do co-cultivo foi observado associação entre a produção de óxido nítrico e
os níveis de citocinas do tipo 1, tipo 2 e imunomodulatórias com a manutenção de uma frequência
de parasitismo intermediária e estabilização da carga parasitária em MD-MC infectados por L.
chagasi. Os dados obtidos com a realização deste trabalho estimulam a continuidade dos estudos
empregando esta metodologia de MD-MC co-cultivados com células T CD4+ e/ou CD8+
provenientes de CMSP de cães imunizados com candidatos vacinais contra LVC .
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Abstract
In the last 30 years, visceral leishmaniasis (VL) has moved to urban and peri-urban areas,
highlighting the dog as the main reservoir of the L. chagasi (syn. L. infantum). In this context,
researchers to consider as a consensus that a vaccine against canine visceral leishmaniasis (CVL)
would be an important tool in the control of both human and canine visceral leishmaniasis. For this
reason, we developed a new method for accessing the immune system of dogs that would be
employed as the alternative for analyzing of immunogenicity and protection rate induced by vaccine
candidates against CVL. For this purpose, we employed peripheral blood mononuclear cells
(PBMC) of healthy dogs for standardizing the: (i) in vitro conditions of canine monocyte-derived
macrophages (CM-DM) cultivation previously infected by L. chagasi and evaluated 3, 24, 48, 72
and 96 hours post-infection at the times two, three, four and five days of CM-DM differentiation
(n=3 healthy dogs); (ii) the purification of T-cells subsets (CD4+ and CD8+); (iii) L. chagasi
infected CM-DM co-cultured with purified T-cells subsets (CD4+ and/or CD8+) evaluated at a
lymphocytes:macrophage ratio ranging from 1:5 to 2:1 (n=12 healthy dogs). In all the experiments
we analyzed in the culture supernatant different immunological biomarkers, such as: nitric oxide
levels, myeloperoxidase (MPO) and N-acetylglucosaminidase (NAG) production; type 1 (IFN-,
TNF-, IL-12), type 2 (IL-4) and immunomodulatory (IL-10) cytokines; and described the
frequency of parasitism and parasite load in L. chagasi-infected CM-DM. Our major data revealed
that after five days and at 72h post L. chagasi-infection CM-DM presented a better pattern of both
morphology of the culture and microbicidal ability. Besides the levels of NAG remained practically
unchanged, MPO displayed a significant reduction at five days of CM-DM differentiation,
indicating lower counts of granulocytes at this period. The CM-DM co-culture experiments using
purified T-cells subsets showed an outstanding profile in the immunological biomarkers and
microbicidal activity considering the lymphocytes (CD4+ or CD8+) : macrophages ratio of 1:2 and
1:1:1 for lymphocytes (CD4+ and CD8+):macrophages. In this sense, these conditions in the rate of
co-culture revealed an association between nitric oxide production and the levels of type 1, type 2
and immunomodulatory cytokines with the maintenance of intermediated frequency in the
parasitism and the stabilization of parasite burden in the L. chagasi-infected CM-DM. Our data
stimulates to further analyze this methodology in CM-DM co-cultured with purified CD4+ and/or
CD8+ T-cells from PBMC of dogs immunized with vaccine candidates against CVL.
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1. Introdução

A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário flagelado do gênero Leishmania,
sendo transmitida por insetos hamatófagos da subfamília flebotominae. As manifestações clínicas
da leishmaniose incluem leishmaniose cutânea (LC), muco-cutânea (LMC), leishmaniose
tegumentar pós-kalazar (LTPK) e leishmaniose visceral (LV). Esta última forma clínica é a única
capaz de levar o paciente a morte, estando fortemente relacionada com regiões de baixo poder
econômico (Boetaert et al., 2009). A maioria dos casos de leishmaniose visceral ocorre em seis
países: Bangladesh, India, Nepal, Etiópia, Sudão e Brasil (Chappuis et al., 2007). No Leste da
África e no subcontinente indiano, a enfermidade é causada pela espécie Leishmania donovani. Na
Europa, Norte da África e da América Latina, a infecção é causada predominantemente pela
Leishmania infantum (Lukes et al., 2007).
Atualmente, cerca de dois milhões de pessoas adquirem leishmaniose em diferentes regiões
do globo (WHO, 2011). No Brasil, a LV que tem como agente etiológico a Leishmania chagasi e
por apresentar características bioquímicas e moleculares semelhantes a Leishmania infantum, são
consideradas como a mesma espécie (Mauricio et al., 2000). Este parasito apresenta ampla
distribuição, sendo sido notificado em pelo menos 12 Estados, com a região Nordeste possuindo a
maioria dos focos endêmicos (MS, 2006). Nas últimas décadas, esta doença tem se expandido de
zonas rurais para áreas urbanizadas, inclusive algumas capitais brasileiras, como Teresina, Belo
Horizonte e Campo Grande. Neste contexto, o intenso fluxo migratório de populações vindas de
zonas rurais para as cidades, proporcionou o convívio com cães domésticos que mantinham
primariamente contato com o ciclo do parasito em zonas rurais e, consequentemente, culminaram
no estabelecimento de um importante reservatório do protozoário no ambiente urbano (Gontijo &
Melo, 2004; Maia-Alkhoury et al., 2008). No Brasil, a incidência da LV é alta, com uma média de
dois casos por 100.000 habitantes por ano. O aumento da incidência e a expansão das áreas de
transmissão vêm causando preocupação. Neste sentido, cerca de 70% de todos os casos de LV na
América do Sul acontecem no Brasil. Entre 1999 e 2008, mais de 1/3 dos municípios brasileiros
reportaram casos autóctones da leishmaniose visceral, com uma taxa de letalidade variado de 3,2%
a 6,9% nos últimos dez anos (MS, 2011).
Desde a década de 50, tem sido demonstrada a importância dos cães como reservatórios no
ciclo epidemiológico da LV (Deane & Deane, 1955), haja vista que, mesmo animais assintomáticos
têm plena capacidade de transmitir o parasito aos flebotomíneos (Molina et al., 1994; Costa-Val et
al., 2007). Além disso, até o momento não existe um protocolo terapêutico capaz de curar
parasitologicamente um cão infectado (Noli & Auxilia, 2005), sendo proibido o tratamento de cães
2

com medicamentos de uso humano ou não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), de acordo com portaria interministerial do Ministério da Saúde (n° 1.426
de 11 de Julho de 2008). Neste sentido, o Ministério da Saúde preconizou um tripé de ações com
intuito de controlar o avanço desta enfermidade. Estas ações baseiam-se em tratar casos humanos de
LV, controlar o inseto vetor e eutanasiar cães sorologicamente positivos por ELISA e RIFI
(Palatnik-de-Sousa et al., 2001). Entretanto, após décadas do estabelecimento destas intervenções,
atualmente o programa de controle da LV no Brasil é considerado um fracasso do ponto de vista
científico, em decorrência da eutanásia sistemática de cães, sem ter logrado êxito no controle da
expansão do parasito (Costa, 2010; Barreto et al.,2011). Além disso, a eutanásia de cães gera
profundo desconforto na comunidade científica, e principalmente aos proprietários destes animais
(Giunchetti, 2007), uma vez que, nos últimos anos o homem tem estreitado a relação social com
esta espécie. Tais fatos estimulam as práticas de tratamento da leishmaniose visceral canina (LVC),
que diante a impossibilidade de cura parasitológica com os esquemas terapêuticos desenvolvidos até
o momento, podem agravar a situação epidemiológica de centros urbanos.
Neste contexto, tem sido enfatizado como um ponto-chave no controle da LVC, o
desenvolvimento de vacinas com elevada capacidade de proteção, interrompendo o ciclo de
transmissão do parasito (Reis et al., 2010). Tais vacinas necessitam passar por ensaios clínicos de
Fase I, II e III para a comprovação da segurança e inocuidade, bem como sua capacidade
imunoprotetora. No entanto, o estudo da imunogenicidade e eficácia vacinal no cão, ainda é um
desafio, considerando as limitações de reagentes, metodologias de análise, além de se tratar de um
modelo de estudo muito oneroso. Normalmente, as avaliações de proteção e eficácia vacinal antiLVC exigem um longo período de acompanhamento, podendo chegar a anos de estudo. Neste
sentido, o desenvolvimento de estratégias metodológicas que possibilitem avaliar o sistema imune
do cão de forma otimizada seria altamente relevante. Deste modo, tais análises poderiam ser
incorporadas aos ensaios clínicos vacinais contra a LVC, de modo que o tempo necessário para a
realização dos experimentos poderia ser reduzido. Isto implicaria em redução nos custos da
experimentação com cães, além de ser uma forma mais racional de selecionar candidatos vacinais
contra LVC. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi estabelecer um processo
biotecnológico, considerando a resposta do sistema imune de leucócitos caninos durante a interação
Leishmania-hospedeiro. Neste sentido, buscou-se estabelecer uma técnica que pudesse ser
empregada em ensaios clínicos vacinais anti-LVC de modo a predizer a imunoproteção em
candidatos vacinais.
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2. Revisão de Literatura

2.1 Estratégias vacinais anti-leishmaniose visceral canina (LVC)
A baixa aceitação da eutanásia de cães nas campanhas de controle da LVC pelos
proprietários destes animais, bem como questionamentos éticos pelos médicos veterinários
demonstram a necessidade de outras alternativas para a prevenção desta doença (Palatnik-de-Sousa
& Day, 2011). A modelagem matemática sugere que o controle do vetor associado com a vacinação
de cães seria mais eficaz que a eutanásia de cães (Dye, 1996). Neste sentido, diferentes grupos de
pesquisa no mundo tem concentrado esforços no desenvolvimento de candidatos vacinais contra
LVC (Reis et al., 2010).
Um dos estudos pioneiros realizados em nosso país no desenvolvimento de vacinas contra
LVC foi idealizado pelo professor Wilson Mayrink, empregando cães imunizados com antígeno
bruto de L. braziliensis associado ao adjuvante BCG (Bacillus Calmette-Guérin) e desafiados com
L. chagasi. Os resultados deste estudo mostraram proteção de 90% dos animais vacinados, após 470
dias de acompanhamento (Mayrink et al., 1996). Em um novo ensaio clínico vacinal duplo-cego
randomizado (Fase III), realizado em cães de área endêmica para LV, no município de Montes
Claros-MG, os resultados de eficácia desta composição vacinal não demonstraram o
estabelecimento de mecanismos protetores contra a infecção por Leishmania na população vacinada
em relação ao grupo controle (Genaro et al., 1996).
Em outro estudo, uma nova composição vacinal, agora bivalente, constituída por extrato
bruto de cepas de L. amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8) e L. braziliensis (MCAN/BR/1972/C348)
associado ao BCG como adjuvante foi testada em cães imunizados e desafiados com L. chagasi. Os
resultados mostraram que não houve proteção dos animais vacinados frente ao desafio com L.
chagasi (Fujiwara et al., 2003). Estes resultados poderiam estar relacionados à modificação da
composição antigênica da vacina que, inicialmente era monovalente. Por outro lado, em um ensaio
clínico vacinal de Fase III desenvolvido no Iran, uma vacina composta de antígeno de L. major
associado com hidróxido de alumínio e BCG foi capaz de conferir eficácia de 69,3% após 16 meses
pós-vacinação, com uma taxa de incidência de 3,7% no grupo vacinado e 12% no grupo controle
(Mohebali et al., 2004). Neste sentido, torna-se evidente a contribuição de composições vacinais
empregando-se antígenos brutos, uma vez que induzem elevados níveis de imunogenicidade, além
de apresentarem baixo custo de produção (Giunchetti, 2007; Giunchetti et al. 2007; Reis et al.,
2010).
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Em relação aos candidatos vacinais de segunda geração, Fujiwara et al. (2005) não obteve
sucesso na avaliação dos antígenos recombinantes LmSTI1, MAPS/TSA e LeIF, os quais não foram
capazes de conferir proteção aos cães após o desafio experimental de 106 promastigotas de L.
chagasi por via intravenosa. Um outro estudo realizado na França duplo-cego com 393 cães
soronegativos para Leishmania avaliou uma vacina composta de antígeno semi-purificado de L.
infantum associado com o adjuvante Dipeptídeo Muramílico (MDP). Neste estudo, esta composição
vacinal não foi capaz de conferir proteção no grupo vacinado, que apresentou taxa de infecção
maior que o grupo controle um ano após a vacinação (Dunan et al., 1989).
Outro candidato vacinal contra LVC, composto por antígenos secretados/excretados de L.
infantum (LiESAp) associado ao adjuvante MDP, foi desenvolvido também na França. Os estudos
foram conduzidos em canil, onde os animais imunizados e desafiados com promastigotas de L.
infantum apresentaram aumento dos níveis de proliferação de células mononucleares do sangue
periférico estimuladas com antígeno vacinal, bem como aumento dos níveis de óxido nítrico e IFN (Lemesre et al., 2005). Esta vacina prosseguiu para um ensaio clínico vacinal de Fase III no sul da
França, evidenciando o envolvimento de resposta celular e eficácia de 92% em cães vacinados após
2 anos de avaliação (Lemesre et al., 2007). Entretanto, neste estudo não ocorreram mortes nem
casos graves de LVC durante todo o período avaliado, sugerindo que a pressão da infecção por L.
infantum na região estudada era baixa. Recentemente, esta vacina foi liberada para comercialização
no continente europeu, sendo produzida e distribuida pela empresa Virbac com o nome de
CaniLeish®.
A preparação do complexo glicoprotéico ligante de fucose manose (FML), descrito em 1989
a partir de promastigotas de L. donovani (Palatnik et al., 1989) associado com o adjuvante saponina,
se tornou a primeira vacina comercial licenciada no Brasil pelo Ministério da Agricultura e
Abastecimento (MAPA), registrada como Leishmune® (Pfizer) (Nogueira et al., 2005). Este
candidato mostrou ser seguro, tolerável e imunogênico em cães (Parra et al., 2007). Em ensaio
clínico vacinal de Fase III empregando-se o antígeno FML, foi obtida proteção de 92-95% e
eficácia vacinal de 76-80% (Da Silva et al., 2000; Borja-Cabrera et al., 2002), indicando o grande
potencial imunoprotetor desta composição vacinal.
Além da Leishmune®, atualmente existe outra vacina licenciada pelo MAPA para
comercialização no mercado brasileiro, a Leish-Tec® (Hertape Calier). Este produto é composto do
antígeno recombinante de amastigota A2 associado ao adjuvante saponina. Empregando-se esta
vacina, Fernandes et al. (2008) demonstraram que após o desafio experimental com L. chagasi nos
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animais vacinados, foi observado parasitismo na medula óssea em quatro de um total de sete cães
do grupo vacinado, resultando em um percentual de proteção de 57,14%. Além disto, a vacinação
induziu elevados níveis de IgG total e IgG-2 anti-A2, com aumento da produção de IFN-em
sobrenadante de CMSP, biomarcadores atribuídos ao desenvolvimento de mecanismos de
resistência frente a infecção experimental (Fernandes et al., 2008).
Nosso grupo de pesquisa vem trabalhando no desenvolvimento de novas estratégias
imunoprofiláticas anti-LVC. Os estudos anteriores utilizando antígenos de Leishmania foram
importantes na identificação de biomarcadores de imunogenicidade (Mayrink et al., 1996, Fujiwara
et al., 2005, Giunchetti et al., 2008). Além disso, tais estudos estimularam o desenvolvimento de
dois novos imunobiológicos anti-LVC de primeira geração, com diferentes composições. A vacina
LBSap, composta por L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) associado à saponina como adjuvante
(vacina LBSap; patente registrada no INPI: PI0605889-2/Fevereiro de 2006, com a participação do
Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ e UFOP) e a vacina LBSapSal, contendo além da
composição de L. braziliensis e saponina, a associação de extrato de glândula salivar de Lutzomyia
longipalpis. Foi observado em cães imunizados com a vacina LBSap, expansão precoce de
linfócitos T CD5+, traduzido pelo aumento das subpopulações de linfócitos T CD4+ e T CD8+
(Giunchetti et al., 2007). As vacinas LBSap e LBSapSal induziram ainda o aumento da atividade
linfoproliferativa in vitro, após estimulação com o antígeno vacinal ou com antígeno de L. chagasi.
Além disto, estas vacinas foram capazes de induzir expansão in vitro de linfócitos T CD8+ L.
chagasi-específicos (Giunchetti et al., 2007; Giunchetti et al., 2008a; Roatt, 2010; Aguiar-Soares,
2010). A expansão desta subpopulação celular no sangue vem sendo relacionada à manutenção da
forma clínica assintomática da doença, bem como à redução da carga parasitária na LVC (Reis et
al., 2006; Reis et al., 2009). Além disto, as vacinas LBSap e LBSapSal apresentaram-se inócuas e
seguras para a administração sem causar lesões ulcerativas no local do inóculo (Giunchetti et al.,
2007; Giunchetti et al., 2008; Moreira et al., 2009; Vitoriano-Souza, 2008).
Estes resultados associados ao aumento dos níveis de óxido nítrico proveniente de
sobrenadante de cultura estimulada in vitro com antígenos de L. chagasi (Giunchetti et al., 2007)
estimulam a continuidade das avaliações imunológicas para a identificação de novos biomarcadores
indutores de imunogenicidade vacinal que possam ser aplicados como preditivos de eficácia vacinal
em imunobiológicos contra LVC.
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2.2 Desenvolvimento de ferramentas capazes de predizer imunoproteção vacinal
no modelo cão
Dentro do contexto epidemiológico, considerando o cão sendo reservatório natural da L.
chagasi, mesmo com a existência de duas vacinas licenciadas para comercialização no Brasil, até o
momento ainda não existem imunobiológicos que sejam considerados eficazes pelo Ministério da
Saúde/Brasil no controle da LVC e, consequentemente, no controle da LV. Tais fatos mostram a
importância de estudos que busquem o desenvolvimento de novos antígenos e protocolos vacinais
contra a LVC, que poderão ser utilizados em futuras campanhas de controle em nível nacional. No
entanto, ensaios experimentais controlados, empregando o cão para teste de candidatos vacinais
contra LVC, geralmente dependem de longo tempo de avaliação devido à evolução da infecção
experimental. Neste sentido, é comum o acompanhamento de cães submetidos ao protocolo de
imunização com candidatos vacinais por períodos entre um a três anos, dependendo da via de
inóculo do desafio experimental com L. chagasi (Mayrink et al., 1996; Fernandes et al., 2008; Reis
et al., 2010; Mendonça, 2011; Motta, 2011). Diante disso, torna-se de fundamental importância o
desenvolvimento de ferramentas capazes de predizer imunogenicidade e níveis de proteção, como
técnicas voltadas para o rastreamento e seleção de candidatos vacinais contra LVC no contexto in
vitro.
No contexto histórico da imunidade celular, ensaios in vitro desenvolvidos com potencial de
predizer imunogenicidade vacinal anti-LVC são extremamente escassos na literatura. Este fato se
deve, sobretudo, ao modelo animal oneroso, às ferramentas de análise, bem como à falta de
reagentes específicos para a espécie canina. Entretanto, embora nos últimos anos tenha havido
substancial progresso em termos de disponibilidade de reagentes para imunologia veterinária, ainda
há grande carência para que possam ser explorados de modo mais amplo a resposta imune em cães
(Entrican & Lunney, 2011). Além disso, há falta de padronizações das técnicas, isto, certamente
pode gerar resultados distorcidos em ensaios in vitro em diferentes grupos de (Pinelli et al., 1994;
Panaro et al.,2001, Holzmuller et al., 2005; Bourdoiseau et al., 2009, Rodrigues et al., 2009).
Os primeiros ensaios in vitro com co-cultivo de células mononucleares de cães
experimentalmente infectados com L. infantum foram desenvolvidos pelo grupo da pesquisadora
Elena Pinelli, na década de 90. Nestes estudos, foi mostrada a ação citotóxica de linfócitos T CD8 +
em macrófagos caninos (Pinelli et al., 1994). Além disso, linfócitos de cães assintomáticos eram
capazes de produzir elevados níveis de IFN-, ao passo que, o mesmo não era obtido com as células
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de cães sintomáticos. Estes trabalhos mostraram que, a lise de macrófagos infectados com L.
infantum por células T, era restrita ao MHC. Além disso, a caracterização de células T parasitoespecífica revelou que linfócitos T CD8+ estavam respondendo com maior funcionalidade em
animais assintomáticos. No entanto, os autores do trabalho relataram que, em alguns animais, as
células T CD4+ também eram capazes de lisar macrófagos, embora não estivesse claro como isto
poderia ocorrer. Em contraste, linfócitos de cães sintomáticos falharam em proliferar, produzir IFN e lisar macrófagos infectados (Pinelli et al., 1995a; Pinelli et al., 1995b). Posteriormente, um
estudo de co-cultivo mais detalhado em que foi avaliada a expressão da molécula co-estimulatória
B7 em macrófagos de cães saudáveis e infectados in vitro por L. infantum, foi observado que a
proliferação de células T era prejudicada, no sistema em que o macrófago atuaria como célula
apresentadora de antígeno (Pinelli et al., 1999). Além disso, esta redução na proliferação foi
correlacionada positivamente com a carga parasitária celular. Neste sentido, houve redução da
expressão da molécula B7 nos macrófagos infectados, entretanto, não houve alterações na expressão
de moléculas MHC I e II e um leve aumento da expressão da molécula de adesão intracelular 1. A
compensação do decréscimo da expressão de B7 pela adição de células B7 transfectadas no sistema
de co-cultivo, resultou na restauração da proliferação linfocitária com a produção de IFN-(Pinelli
et al., 1999).
Em 2005, um grupo de pesquisadores franceses, idealizadores da vacina de segunda geração
constituída de antígeno excretado/secretado de L. infantum (LiESAp) associado ao adjuvante MDP
avaliaram a interação entre linfócitos e macrófagos de cães vacinados. Os resultados mostraram
elevada produção de IFN-e óxido nítrico em sobrenadande de cultura (Holzmuller et al., 2005).
Além disso, este estudo mostrou o efeito mediador do óxido nítrico no processo de fragmentação
nuclear de amastigotas em macrófagos co-cultivados com linfócitos autólogos (Holzmuller et al.,
2005). Neste contexto, dando continuidade às análises in vitro da imunidade celular e humoral de
cães imunizados com a LiESAp-MDP, Bordoiseau et al. (2009) mostraram o efeito inibitório que o
soro de cães imunizados estabelecia sobre o potencial infectante de promastigotas de L. infantum,
bem como a inibição de proliferação do parasito em meio de cultura. Além disso, em sistema de cocultivo com linfócitos-macrófagos-soro autólogos dos cães, foi observada elevação da atividade
anti-Leishmania. Estes dois estudos foram pioneiros em se tratando de avaliações de co-cultivo
celular associado com a inclusão de soro de cães imunizados contra LVC em sistema in vitro de
teste.
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Em relação aos estudos com macrófagos caninos com atividade leishmanicida, agora com
uma linhagem imortalizada (D-30) derivada de histiócitos malignos (Gebhard et al., 1995), Pinelli
et al. (2000) avaliaram a produção de óxido nítrico nesta linhagem celular após estímulo com LPS
associado ao sobrenadante de cultura de células T irradiadas e infecção com promastigotas de L.
infantum. Devido à elevada produção de NO após ativação, foi sugerido uso desta linhagem celular
como um bom modelo para avaliar a interação parasito-hospedeiro no modelo cão. Neste contexto,
Maia et al. (2007) avaliando cinco linhagens celulares, entre células caninas, murinas e humanas,
não obteve bons resultados com a linhagem imortalizada de macrófago canino DH82 sobre o
potencial fagocítico de promastigotas de L. infantum. Contudo, atualmente este é o único trabalho
publicado com esta linhagem celular agindo como um possível modelo de infecção com
Leishmania. Entretanto, estas células não expressam o receptor de complemento CR3, uma das
principais vias de internalização do parasito. Possivelmente, este fato deve ter contribuído pela
baixa infectividade parasitária relatada pelos autores.
Desde 1988, a produção de NO tem sido considerada como um dos principais mecanismos
microbicidas de macrófagos murinos (Hibbs et al., 1988). Neste sentido, estudos idealizados pela
pesquisadora Italiana Maria Antonietta Panaro, envolvendo somente macrófagos caninos e a
capacidade e a enzima óxido nítrico sintase (iNOS), mostraram elevados níveis de expressão desta
enzima após estímulo e infecção com promastigotas de L. infantum, bem como correlação positiva
com a produção de IFN-Panaro et al.,1998a, Panaro et al.,1998b, Sisto et al., 2001). Diante da
importância crescente do desenvolvimento de candidatos vacinais anti-LVC, este mesmo grupo de
pesquisa avaliou em cães a ação de três diferentes adjuvantes (BCG, AdjuPrime TM e
MPL/TDM/CWS) associados ao antígeno solúvel de L. infantum (ASL) sobre o potencial
microbicida de macrófagos caninos (Trotta et al., 2010). Dentre as três formulações vacinais, a
composição ASL + MPL/TDM/CWS desencadeou ação microbicida in vitro precocemente em
comparação com as demais formulações. No entanto, todos os três protocolos vacinais foram
capazes de identificar elevada atividade microbicida por um período de acompanhamento de 12
meses após vacinação (Trotta et al., 2010).
Diante do exposto, dentre os biomarcadores destinados à determinação de imunogenicidade
e proteção induzidos por candidatos vacinais contra leishmaniose visceral canina destacam-se os
níveis de IgG anti-Leishmania específicos, populações e subpopulações de linfócitos T e B, níveis
de IFN-γ e óxido nítrico, atividade leishmanicida de macrófagos e carga parasitária. Avanços
obtidos no estabelecimento destes biomarcadores representam não só um passo significativo para o
entendimento de mecanismos de controle do parasito na LVC, mas também um grande avanço para
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orientar a seleção de candidatos vacinais em cães (Reis et al., 2010). Entretanto, é importante
ressaltar que atualmente não há uma estratégia padronizada que favoreça a rápida seleção de
candidatos vacinais no modelo cão, onerando estes tipos de experimentos. Neste sentido, é
altamente relevante o emprego de metodologias que possam predizer de forma precoce aspectos
relacionados à imunogenicidade e eficácia vacinal no modelo cão. Neste sentido, o presente
trabalho buscou contribuir com o desenvolvimento de uma metodologia que pudesse ser
incorporada durante a triagem de candidatos vacinais anti-Leishmania, buscando tornar mais
racional a seleção de candidatos vacinais.
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3. Justificativa

A atual medida de controle da Leishmaniose Visceral está baseada no tripé de ações que
preconiza o combate ao vetor, o tratamento de casos humanos e a eutanásia de cães infectados.
Entretanto, a eliminação de cães soropositivos tem causado profundo desconforto não apenas na
comunidade científica, mas principalmente aos proprietários, que nos últimos anos, têm estreitado a
relação social com esta espécie. Tais fatos estimulam as práticas de tratamento da LVC, que diante
a impossibilidade de cura parasitológica com os esquemas terapêuticos desenvolvidos até o
momento, agravam a situação epidemiológica de centros urbanos, pondo em risco os programas de
controle da LV. Neste contexto, tem sido proposto como um ponto-chave no controle da LVC, o
desenvolvimento de vacinas que possam atuar bloqueando o ciclo de transmissão do parasito. Tais
vacinas necessitam passar por estudos de Fase I, II e III para a comprovação de aspectos
relacionados a inocuidade e imunoproteção. No entanto, o estudo da imunogenicidade e eficácia
vacinal em cães, pelos tradicionais ensaios clínicos vacinais de Fase I e II, ainda é um desafio,
considerando as limitações de reagentes imunobiológicos, metodologias de análise, além desta
espécie se tratar de um modelo experimental muito onerosa. Deste modo, como as avaliações de
proteção e eficácia vacinal anti-LVC exigem um longo período de experimentação, podendo chegar
a anos de acompanhamento, os custos operacionais em ensaios desta natureza são extremamente
elevados. Neste sentido, o desenvolvimento de metodologias que possibilitem a análise funcional da
resposta imune de forma otimizada, utilizando o cão como modelo experimental, torna-se altamente
relevante. Esta estratégia pretende contribuir no estabelecimento de técnicas que possam ser
incorporadas aos ensaios clínicos vacinais de imunobiológicos contra LVC, de modo possibilitar a
redução no tempo de experimentação. Assim, o presente trabalho procurou estabelecer uma
metodologia considerando a resposta do sistema imune de leucócitos caninos durante a interação
Leishmania-hospedeiro in vitro, que pudesse ser empregada em ensaios clínicos anti-LVC de modo
a predizer a imunoproteção em candidatos vacinais. Esta abordagem poderia contribuir para uma
análise mais rápida e acurada na triagem de candidatos vacinais contra LVC, de modo que um
número reduzido de candidatos vacinais prosseguiriam para os ensaios clínicos de Fase III. É
importante ressaltar ainda que, esta estratégia de seleção de candidatos vacinais poderia representar
um enorme avanço com impacto direto na redução do número de cães em experimentação e
consequentemente dos custos para o desenvolvimento e testes de imunobiológicos contra LVC.
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4. Objetivos

4.1 Objetivo geral
Desenvolver um processo biotecnológico que pudesse ser incorporado aos tradicionais
ensaios clínicos vacinais para avaliação precoce de elementos relacionados à imunogenicidade e
imunoproteção de vacinas contra leishmaniose visceral canina.

4.2 Objetivos específicos
(i) Padronizar as condições de cultivo in vitro de monócitos circulantes caninos
diferenciados em macrófagos com capacidade funcional de realizar fagocitose e estabelecer
atividade microbicida de L. chagasi;
(ii) Estabelecer as condições para a purificação das subpopulações de linfócitos T CD4+ e T
CD8+ circulantes para análises in vitro de co-cultivo celular;
(iii) Padronizar as condições de co-cultivo de macrófagos infectados com promastigotas de
L. chagasi na presença de linfócitos T CD4+ e/ou T CD8+;
(iv) Avaliar a influência de linfócitos T CD4+ e/ou T CD8+ sobre o potencial microbicida e
funcional de macrófagos infectados com L. chagasi;
(v) Avaliar a capacidade funcional de macrófagos caninos produzirem óxido nítrico;
(vi) Avaliar a produção de citocinas tipo I e tipo II em sobrenadante de co-cultivo de
macrófagos infectados com L. chagasi e linfócitos T CD4+ e/ou T CD8+;
(vii) Avaliar a influência do soro de cães imunizados com a vacina LBSAp na internalização
de promastigotas de L. chagasi em macrófagos de cães controle diferenciados com cinco dias de
cultivo.
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5. Materiais e Métodos

Os materiais e métodos foram divididos em primeira e segunda etapa, para o melhor
entendimento dos processos adotados no estudo. A primeira etapa está representada por uma
sequência de métodos aplicados no estabelecimento da padronização das culturas de macrófagos
caninos diferenciados a partir de CMSP em intermediário tempo de maturação, hábeis de serem
utilizados em ensaios de infecção in vitro com L. chagasi. A segunda etapa está representada pela
padronização dos sistemas de purificação de LT CD4+ e LT CD8+ e estabelecimento das condições
de co-cultivo in vitro com macrófagos previamente infectados com L. chagasi.

5.1 Primeira etapa
5.1.1 Animais
Neste estudo foi utilizado um total de 17 cães saudáveis, ambos os sexos e com idade média
de sete meses, sem raça definida, nascidos e criados no canil de experimentação do Centro de
Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CCA/UFOP). Os animais receberam todo o
manejo sanitário adequado antes de entrarem no experimento, sendo submetidos a tratamento antihelmíntico (Chemital plus, Chemitec Agro-Veterinária LTDA., Brasil), vacinados contra raiva
(Tecpar, Curitiba-PR, Brasil), cinomose, adenovirus tipo 2, corona vírus, parainfluenza, parvovírus
e Leptospira (Vanguard® HTLP 5/CV-L, Pfizer).
5.1.2 Cultivo dos parasitos
Foi utilizada a cepa selvagem de L. chagasi (C46) pertencente ao criobanco do Laboratório
de Imunopatologia (LIMP/NUPEB) que foi recentemente isolada de um cão infectado e
caracterizada por técnicas moleculares e bioquímicas por Braga (2011). Esta cepa foi cultivada em
meio NNN/LIT (Sigma Chemical Co. St Louis, MO, USA), suplementado com 20% de soro fetal
bovino (SFB) inativado (Cultilab, Campinas - SP), acrescido de penicilina (200U/mL) e
estreptomicina (100μg/mL), em pH 7,4 e temperatura de incubação de 23°C. Os parasitos
empregados nos testes de infecção in vitro foram removidos da cultura em fase estacionária, na
sétima passagem (P7).
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5.1.3 Obtenção de células mononucleares do sangue periférico (CMSP)
Amostras de sangue, de 17 cães hígidos, correspondente a 20mL foram coletadas em tubos
heparinizados e destinadas à obtenção das células mononucleares do sangue periférico (CMSP).
Neste sentido, todo o volume sanguíneo coletado foi colocado sob uma mistura de Ficoll-Hipaque
(Sigma) na razão 1:3 (Ficoll-sangue), em tubos estéreis, de fundo cônico, de poliestireno (Falcon –
Corning – EUA). Todas as amostras foram centrifugadas a 700 x g por 30 minutos a 22oC. Após
este procedimento, um duplo anel celular foi gerado (um anel próximo à coluna de eritrócitos,
formado majoritariamente por granulócitos e outro mais próximo da superfície, constando em sua
maioria por células mononucleares). O anel de células mononucleares que se formou na interface
Ficoll-Hypaque foi transferido para outro tubo Falcon estéril com 40mL de PBS 1X contendo 10%
de soro fetal bovino (SFB). Este tubo foi centrifugado a 400 x g por 10 minutos a 4oC. Após a
centrifugação o sobrenadante foi desprezado e acrescido mais 30mL de PBS 10% SFB estéril e o
tubo foi novamente centrifugado a 400 x g por 10 minutos a 4oC. Em seguida, após descartar o
sobrenadante, as células foram ressuspendidas com 1mL de meio de cultivo celular RPMI 1640. As
células foram contadas em câmara hemocitométrica de Neubauer para obter a concentração do
número de células/mL. Além disso, separou-se uma pequena alíquota de 50µL de cada amostra para
ser obtida a percentagem de monócitos e granulócitos por citometria de fluxo FACScan (Becton
Dickinson, Mountain View, CA, USA).

5.1.4 Estabelecimento das condições de cultivo de monócitos circulantes diferenciados em
macrófago com melhor habilidade microbicida
Para cumprir com este propósito, foi utilizado um total de cinco animais. Após contagem
das células na câmara de Neubauer e análise em citometria de fluxo, foi obtida a percentagem de
monócitos e plaqueados de 5 x 105 monócitos/poço em placas de 24 poços (NUNC) contendo
lamínulas circulares de 15 mm (Glacyto) em meio RPMI / 20% SFB / 20% M-CSF em estufa a
37°C° / 5% de CO2. O MCS-F foi obtido a partir de sobrenadante de culturas de células
imortalizadas L929. Após 24 horas, os poços foram delicadamente lavados para que as células não
aderentes fossem removidas e transferidas para outras placas de 48 poços (NUNC), sendo mantidas
por mais quatro dias em meio RPMI / 20% SFB até o momento de purificação para obtenção dos
linfócitos T CD4+ e T CD8+, conforme descrito no item 5.2.1 Purificação de linfócitos T CD4+ e T
CD8+. A placa com as células que permaneceram aderidas nas lamínulas foram mantidas em meio
RPMI / 20% SFB / 20% M-CSF bem como a placa contendo as células não aderentes, foram
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mantidas em estufa a 37°C° com 5% de CO2 por mais quatro dias, totalizando cinco dias de
maturação.
Para estabelecer o período em que os monócitos diferenciados em macrófagos
apresentassem melhores condições de maturação, capazes de exercer atividade fagocitária e
microbicida, foram analisadas, em duplicata, as seguintes condições: (i) monócitos diferenciados
em macrófagos após dois dias de cultura, (ii) monócitos diferenciados em macrófagos após três dias
de cultura, (iii) monócitos diferenciados em macrófagos após quatro dias de cultura e (iv) monócitos
diferenciados em macrófagos após cinco dias de cultura. Em todas as condições, as células foram
infectadas com 5 x 106 promastigotas de L. chagasi em fase estacionária, na proporção 5 x 106 : 5 x
105 [10:1 (10 parasitos por macrófago)]. Cada poço foi delicadamente lavado 3 horas após a
infecção e sendo as culturas mantidas para avaliação microbicida por 24, 48, 72 e 96 horas após a
infecção. Para obter o índice de infecção parasitária, foi contado o número de amastigotas em 200
macrófagos. Deste modo, o número total de amastigotas foi dividido pelo número total de
macrófagos infectados para obtenção do.
5.1.5 Dosagem de N-acetil--D-glicosaminidase (NAG)
A enzima NAG é uma hidrolase lisossomal comumente relacionada à presença e ativação de
macrófagos em regiões inflamatórias. Neste sentido, buscou-se esta análise in vitro como
ferramenta indicadora dos níveis de ativação celular após infecção parasitária de macrófagos em
diferentes tempos de diferenciação. Amostras de sobrenadante de cultura de macrófagos de dois a
cinco dias de cultivo e infectados por um período de três horas com promastigotas de L. chagasi
foram avaliadas quanto aos níveis de secreção da NAG em todos os períodos após infecção. Em
uma placa de 96 poços (NUNC®), foi adicionado 100μL do sobrenadante, em duplicata,
previamente diluído em tampão citrato na proporção 1:5. A reação foi iniciada com a adição de
100μL do substrato p-nitrofenil-N-acetil--D-glicosaminida (Sigma) diluído em tampão
citrato/fosfato (ácido cítrico 0,1M, 0,1M Na2HPO4, pH 4,5) na concentração final de 2,24mM e
incubação a 37ºC por 30 minutos. A reação foi terminada pela adição de 100μL de tampão glicina
0,2M (glicina 0,8M, NaCl 0,8M e NaOH, pH 10,6). A placa foi lida em espectrofotômetro à 405nm.
O conteúdo dos sobrenadantes foram calculados a partir de uma curva padrão baseada na expressão
da atividade de NAG.
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5.1.6 Dosagem de mieloperoxidase (MPO)
A mieloperoxidase é uma enzima secretada principalmente por granulócitos neutrófilos.
Entretanto, como os níveis de MPO nunca foram antes avaliados em sobrenadante de cultivo de
macrófagos infectados por L. chagasi, o objetivo desta avaliação foi averiguar a presença de
polimorfonucleares nas culturas de dois a cinco dias de diferenciação, tratando-se de mais uma
ferramenta do controle de pureza das culturas. Desta maneira, 50μL do sobrenadante foram
colocadas em duplicatas em placas de 96 poços (NUNC®), onde posteriormente foi adicionado
100μL de tetrametilbenzidina HCl (TMB)/H2O2. A placa foi posteriormente incubada a 37°C por 6
minutos e a reação interrompida pela adição de 100μL H2SO4 4M em cada poço. A atividade
enzimática foi determinada colorimetricamente usando leitor de placas (Bio-Tek Ultra Microplate
reader EL 808) com comprimento de onda de 450nm, sendo expressa em densidade óptica.

5.2 Segunda Etapa
5.2.1 Purificação de linfócitos T CD4+ e T CD8+
Os linfócitos que foram delicadamente lavados para que as células não aderentes fossem
removidas e transferidas para placas de 48 poços (NUNC), conforme descrito no item 5.1.4
Estabelecimento das condições de cultivo de monócitos circulantes diferenciados em macrófago
com melhor habilidade microbicida, foram cultivados separadamente em um total de cinco dias.
Deste modo, foram purificados utilizando MACS Beads e colunas magnéticas LS (Miltenyi Biotec
Inc. – Auburn, CA, EUA) com protocolo modificado, para obtenção das subpopulações T CD4+ e T
CD8+. Entretanto, visando melhorar o processo de purificação, as células foram retiradas dos poços
e centrifugadas a 400 x g em temperatura de 22°C por 10 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi
descartado e as células ressuspendidas em 6mL de RPMI 1640 / 20% SFB. Estas células foram
novamente processadas em um novo gradiente de Ficoll-Hipaque, nas proporções 3:3:1 em tubos
Falcon de 15 mL; centrifugadas a 700g / 22°C / 30 min. Após este procedimento, as células foram
lavadas três vezes em solução tampão (PBS 1X, pH 7,2, 0,5%BSA, 2mM EDTA) a 400 x g em
temperatura de 4°C por 10 minutos. Posteriormente, as células foram ressuspendidas em 1mL de
solução tampão, da qual foi retirada uma alíquota para contagem em câmara de Neubauer e outra
para análise em citômetro de fluxo para análise do grau de pureza da separação.
A partir da suspensão celular contendo 107 células/mL, as células foram novamente lavadas
e ressuspendidas em 200µL de solução tampão (PBS 1X, pH 7,2, 0,5%BSA, 2mM EDTA), sendo
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adicionado 2µL dos anticorpos anti-CD4-FITC e incubados a 22°C por 20 minutos. Em seguida, foi
realizada a lavagem da suspensão celular com 5mL da solução tampão (PBS 1X, pH 7,2, 0,5%BSA,
2mM EDTA) e centrifugação a 400 x g em 22ºC por 10 minutos. Em seguida, a suspensão celular
foi ressuspendida em 400µL da solução tampão e 10µL das micro-beads anti-FITC (para separação
de linfócitos T CD4-FITC+) e submetida a uma segunda incubação a 22°C por 20 minutos. Após
este período, a suspensão celular foi lavada pela adição de 15mL da solução tampão (PBS 1X, pH
7,2, 0,5%BSA, 2mM EDTA) e centrifugada a 400 x g por 10 minutos a 22°C. Em seguida, o
sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 500µL da solução tampão. Assim, a
suspensão celular foi transferida para a coluna magnética LS MACS® previamente lavada com 3mL
da solução tampão (PBS 1X, pH 7,2, 0,5%BSA, 2mM EDTA). As retidas na coluna constituíram a
populações de linfócitos TCD4+. Após isto, a coluna foi lavada com 3mL da solução tampão. A
pureza da separação foi determinada por citometria de fluxo (FACS Calibur – BD Bioscience),
obtendo-se um grau de pureza mínimo de 90% (Figura 1) para os diferentes ensaios in vitro.
Para obtenção da subpopulação de linfócitos T CD8+, as células que foram depletadas no
processo de purificação de linfócitos T CD4+ passaram pelos mesmos procedimentos descritos
acima. A partir da suspensão celular contendo 107 células/mL foi retirada uma alíquota de 1mL e
transferida para tubos de poliestireno (Falcon 2054, Becton Dickinson, San Diego, EUA) sendo
adicionado 5µL dos anticorpos anti-CD8-FITC e incubados a 22°C por 20 minutos. Em seguida, foi
realizada a lavagem da suspensão celular com 5mL da solução tampão (PBS 1X, pH 7,2, 0,5%BSA,
2mM EDTA) e centrifugação a 400 x g em 22ºC por 10 minutos. Em seguida, a suspensão celular
foi ressuspendida em 400µL da solução tampão e 10µL das micro-beads anti-FITC (para separação
de linfócitos T CD8-FITC+) e submetida a uma segunda incubação a 22°C por 20 minutos. Após
este período, a suspensão celular foi lavada pela adição de 3mL da solução tampão e centrifugada a
400 x g por 10 minutos a 22°C. Em seguida o sobrenadante foi descartado e as células
ressuspendidas em 500µL da solução tampão. Assim, a suspensão celular foi transferida para a
coluna magnética LS MACS® previamente lavada com 3mL da solução tampão. As células que
ficaram retidas na coluna constituíram a população de linfócitos T CD8+. A coluna foi lavada para
retirar os linfócitos, sendo a pureza da separação determinada por citometria de fluxo (FACS
Calibur – BD Bioscience), obtendo-se um grau de pureza mínimo de 90% (Figura 1) para realização
dos diferentes experimentos in vitro.
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FL2-H:: FL2-Height

SSC-H:: SSC-Height

FL1-H:: FL1-Height

FSC-H:: FSC-Height

LT CD8+

FL2-H:: FL2-Height

SSC-H:: SSC-Height

LT CD4+

FSC-H:: FSC-Height

FL1-H:: FL1-Height

Figura 1: Sequência de procedimentos utilizados para quantificar o percentual de pureza de linfócitos T CD4 + e T
CD8+ a partir de leucócitos circulantes de cães Gráficos do painel superior (representativos dos experimentos de
purificação de linfócitos T - LT - CD4+) e inferior (representativos dos experimentos de purificação de linfócitos T - LT
- CD8+) esquerdos representa a densidade de tamanho (FSC) versus granulosidade (SSC), indicando aspectos
morfométricos das populações de linfócitos, monócitos e neutrófilos. Gráficos do painel direito superior e inferior
ilustram a frequência de LT CD4+ e LT CD8+ (FITC/FL1 versus FL2), respectivamente, empregados para quantificar o
percentual de linfócitos purificados, indicado pelo quadrante Q3 (91,7% de pureza para LT CD4+ e 93% de pureza para
LT CD8+).
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5.2.2 Co-cultivo celular
No quinto dia de cultivo, após prévia análise do melhor estado de maturação, capacidade
fagocítica e microbicida, os macrófagos foram infectados com promastigotas de L. chagasi (cepa C46) em uma proporção de 10 parasitos para cada macrófago (10:1) por um período de 3 horas. Após
o tempo decorrido, os poços foram delicadamente lavados com RPMI para retirar os parasitos que
não foram internalizados pelos macrófagos, para posterior co-cultivo com os linfócitos T CD4 e/ou
T CD8 purificados. Neste momento, algumas lamínulas foram removidas dos poços para serem
coradas por hematoxilina e eosina e contado o número de macrófagos infectados, bem como o
número de amastigotas/macrófago em câmara hemocitométrica de Neubauer. Nesta etapa foi obtida
a taxa de infecção da L. chagasi em um total de 200 macrófagos.
O restante das placas de cultivo celular foram mantidas por mais 24 horas em estufa a 37°C
com 5% de CO2. Após este período, os linfócitos T CD4+ e T CD8+ previamente purificados, foram
incubados com os macrófagos (Mϕ) infectados com o parasito nas seguintes proporções:
Linfócito T CD4+ + Mϕ - 1 linfócito para cada 5 macrófagos (1:5), e nas condições 1:2, 1:1
e 2:1;
Linfócito T CD8+ + Mϕ - 1 linfócito para cada 5 macrófagos (1:5), e nas condições 1:2, 1:1
e 2:1;
Linfócito T CD4+ + T CD8+ + Mϕ - 1:1:1 e na condição 2:2:1;
Linfócitos totais nas proporções 2:1 e na condição 4:1.

Neste sistema de co-cultivo, as células foram mantidas por mais 72 horas. Após este
período, os sobrenadantes dos poços foram coletados e armazenados em tubos tipo eppendorf e
acondicionados a -80°C para posterior dosagem de citocinas e óxido nítrico. Em seguida, as
lamínulas foram removidas dos poços e coradas com hematoxilina e eosina para que fosse realizada
a contagem do número de macrófagos infectados, bem como o número de amastigotas/macrófago.
Neste processo, foi obtida a taxa de atividade microbicida dos macrófagos previamente infectados
com L. chagasi e mantidos em co-cultivo com os linfócitos purificados (CD4 e/ou CD8) ou não
(linfócitos totais). Estes resultados foram úteis não somente para avaliar a capacidade dos
macrófagos em eliminar o parasito internalizado com 3 horas de infecção, mas também a atividade
que os linfócitos estabeleceram neste processo.
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5. 3- Enzyme-linked immunoabsorbent assay (ELISA) anti-citocinas
5.3.1 Quantificação de TNF-α, IL-4, e IL-10
A determinação dos níveis de TNF-α, IL-4, e IL-10 foi realizada através de ensaios
imunoenzimáticos (ELISA), utilizando-se o sobrenadante de co-cultivo celular. Foram utilizados
anticorpos e proteínas recombinantes adquiridos da empresa R&D Systems (Minneapolis, USA). A
cada poço de uma placa da placa de 96 orifícios (COSTAR®, USA) foram adicionados 25µL de
anticorpo monoclonal anti-citocina a ser dosada, diluído em PBS estéril. As placas foram cobertas e
incubadas durante o período noturno à temperatura ambiente. Os anticorpos não adsorvidos pelas
placas foram descartados, por inversão e 4 sucessivas lavagens com 100μL da solução de PBSTween 20. A seguir, as placas foram bloqueadas com 75µL/poço de uma solução contendo PBSBSA 1% e 0,05% de azida sódica (NaN3), durante uma hora, em temperatura ambiente, e lavadas
conforme descrito anteriormente. As amostras do sobrenadante de culturas foram aplicadas em um
volume de 25µL em cada poço da placa. Paralelamente, o anticorpo recombinante de cada citocina
avaliada foi diluído em diferentes concentrações para estabelecimento de uma curva padrão, sendo a
diluição realizada em solução PBS contendo 0,1% de albumina de soro bovino (BSA). As placas
foram vagarosamente homogeneizadas por um minuto e, em seguida, foram cobertas e incubadas
por uma hora e meia, em temperatura ambiente. Após o período de incubação, as placas foram
novamente lavadas com 100μL de PBS-Tween 20. Em seguida, foi adicionado 25µL do anticorpo
biotinilado diluído apropriadamente em PBS contendo 0,1% de albumina de soro bovino (BSA) e
0,05% de azida (NaN3), em cada poço da placa. As placas foram mais uma vez mantidas ao abrigo
da luz e incubadas, a temperatura ambiente, por uma hora e meia, e, em seguida foram lavadas em
PBS-Tween 20. Então, após remoção do sobrenadante, foi adicionado em cada poço 25µL de
estreptoavidina (R&D Systms, Inc., Minneapolis, USA., DY998) diluída em PBS contendo 0,1% de
albumina de soro bovino (BSA) e 0,05% de azida (NaN 3). As placas foram mantidas ao abrigo da
luz e incubadas, a temperatura ambiente, por vinte minutos. Após a incubação, foram novamente
lavadas e, em cada poço, foi adicionado 25µL da solução de substrato (mistura 1:1 de H2O2 e
tetrametilbenzidina). Mais uma vez as placas foram incubadas, ao abrigo da luz e em temperatura
ambiente, por 30 minutos. Em seguida, foi adicionado 25µL por poço da solução de parada (H2SO4
1M). A densidade óptica foi determinada usando leitor automático de microplacas (Biotek, EL800)
no comprimento de onda de 450 nm.
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5.3.2 Quantificação de IL-12 e IFN-
Para determinar os níveis de IL-12 e IFN-, foram utilizados os kits DuoSets (R&D Systms,
Inc., Minneapolis, USA., DY1969, DY781) para realização do ensaio ELISA de captura em
amostras de sobrenadante de culturas de macrófagos co-cultivados com linfócitos. O ensaio foi
desenvolvido de acordo com instruções do fabricante dos kits Duosets. Foram utilizadas placas de
96 poços (COSTAR, USA), onde foi feita a sensibilização, por toda a noite, com 25μL do anticorpo
de captura diluído em PBS estéril, na concentração de 0,8μg/mL. As placas foram lavadas 4 vezes
com 100μL solução de lavagem PBS-Tween 20 e incubadas, em temperatura ambiente, com
solução de bloqueio (1% de BSA em PBS) por 1 hora. Foi realizada uma nova etapa de lavagem
com 100μL de PBS-Tween 20 e, em seguida foi adicionado 25μL da amostra, sem diluição, em
cada poço. Paralelamente, para estabelecimento da curva padrão, foi adicionado 25μL da proteína
recombinante de cada citocina, diluída em PBS com 1% de BSA, em diluição seriada, começando
com a concentração inicial de 4000 pg/mL. Após 2 horas de incubação, em TA, foi repetido o
processo de lavagem com 100μL de solução PBS-Tween 20 e aplicado 25μL de StreptoavidinaHRP. Após 20 minutos de incubação ao abrigo da luz, em temperatura ambiente, foi repetido o
processo de lavagem com 100μL da solução PBS-Tween 20. Então foi adicionado 25μL da solução
substrato, que corresponde a uma mistura 1:1 do reagente de cor A, H 2O2, e reagente de cor B,
tetrametilbenzidina, (R&D Systems, DY999). Após 20 minutos de incubação, em temperatura
ambiente, foi adicionado 13μL da solução de parada (R&D Systems, DY994). A determinação da
densidade óptica foi feita imediatamente, usando leitor automático de microplacas (Biotek, EL800)
no comprimento de onda de 450 nm.

5.4 Avaliação da produção de óxido nítrico em sobrenadante de co-cultivo celular
A quantificação dos níveis de NO em sobrenadante de co-cultivo celular, foi determinada
indiretamente, pela medida de nitrito no sobrenadante das culturas de macrófagos e no sistema de
co-cultivo, através da reação de Griess (Ding et al., 1988). As amostras foram descongeladas do
freezer -80ºC e alíquotas de 100μL por poço foram depositadas, em duplicata, em placas de 96
orifícios de fundo plano (Nunc, Naperville, EUA). Em seguida, foram adicionados 100μL do
reagente de Griess (0.1% N-(1-Nafitiletilenodiamina, 1% sulfanilamida, 5% ácido fosfórico)
(Sigma Aldrich Co., St Louis, MO, USA) em cada poço, e foi feita incubação, em temperatura
ambiente, por 10 minutos, ao abrigo da luz. A seguir, foi determinada a absorbância em leitor
automático de microplacas (Multiskan® MCC 340; Labsystems, Helsinki, Finland) com filtro de
570nm. Os resultados foram determinados após a interpolação dos valores obtidos de uma curva
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padrão realizada com nitrito de sódio (NaNO2) nas concentrações de 0,78μΜ a 100μΜ para cada
placa. Estes foram expressos considerando-se o valor da concentração de nitrito em μM obtido em
cada uma das culturas.

5.5 Influência do soro de cães vacinados contra leishmaniose visceral canina na internalização
de L. chagasi por macrófagos
Para avaliar a influência de anticorpos induzidos pela imunização com a vacina LBSap
(Giunchetti, 2007) sobre o potencial de internalização do parasito por macrófagos caninos no
momento da infecção, foram empregados soros de cinco cães previamente imunizados. Amostras de
soros foram inativadas por 30 minutos a 56°C em banho-maria para que proteínas do complemento não
pudessem interferir no processo de interação célula-parasito. As amostras foram incluídas nos poços

de culturas de macrófagos de cinco dias no momento da infecção com promastigotas de L. chagasi
em uma proporção de 10% do volume total de cada poço (Gonçalves et al.,2005). Este processo foi
mantido durante todo o completo período de infecção (três horas); sendo comparado com os grupos
C - controle (somente macrófagos infectados com L. chagasi sem soro autólogo de cães-controle) e
AS – soro autólogo (macrófagos infectados com L. chagasi na presença de soro autólogo de cãescontrole). Após decorrido este tempo, os poços foram lavados três vezes com PBS 1X, as lamínulas
retiradas dos poços e coradas com HE.

5.6 Análise estatística dos dados
A realização dos testes estatísticos foi desenvolvida com o apoio instrumental do software
GraphPad Prism 5.0 (Prism Software, Irvine, CA, USA). A normalidade dos dados foi demonstrada
pelo teste Kolmogorov-Smirnoff. As análises entre as culturas de macrófagos, co-cultivos, óxido
nítrico, NAG, MPO e citocinas foram realizadas com auxílio do Teste ANOVA empregando-se
medidas repetidas (pareado). Os dados obtidos foram considerados estatisticamente significativos
quando o valor de p foi < 0,05.
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6. Resultados

6.1 Estabelecimento das condições de cultivo in vitro de monócitos circulantes caninos
diferenciados em macrófagos para análise de fagocitose e atividade microbicida de L. chagasi

6.1.1 Alterações Morfológicas
Durante o período de cultivo foram observadas diferentes alterações na cultura de monócitos
diferenciados em macrófagos aderidos às lamínulas, nos tempos de 2, 3, 4 e 5 dias após início do
cultivo e que estão ilustradas pela Figura 2. Nas culturas de dois dias de maturação, mesmo com a
lavagem dos poços, elevados números de granulócitos permaneciam aderidos, bem como as células
mononucleares (Figura 2A). Além disso, muito “debri” celular encontrava-se presente nestas
lâminas. Da mesma forma, as amostras de três dias de maturação seguiam os mesmos padrões
(Figura 2B). Por outro lado, monócitos diferenciados em macrófagos no quarto dia de cultivo já
apresentavam alteração morfológica relacionada ao aumento de tamanho, vacuolização do
citoplasma e irregularidade nas formas (Figura 2C). No quinto dia de maturação estas alterações
morfológicas eram mantidas, entretanto, foi observado aumento do número de células com mais de
dois núcleos, além de vacuolização do citoplasma (Figura 2D).
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Figura 2: Fotomicrografias de culturas de monócitos circulantes diferenciados em macrófagos (Mɸ) e corados com
hematoxilina e eosina, nos tempos de dois a cinco dias de cultura, a partir das células mononucleares do sangue
periférico (aumento de 100 x em óleo de imersão). (A) culturas de dois dias de diferenciação de monócitos circulantes
em macrófagos apresentando elevado número de células polimorfonucleares; (B) culturas de três dias de diferenciação
de monócitos circulantes em macrófagos apresentando alguns Mɸ em diferenciação, porém ainda com elevado número
de granulócitos; (C) culturas de quatro dias de diferenciação de monócitos circulantes em macrófagos apresentando
marcada redução do número de granulócitos, bem como alterações morfológicas dos Mɸ com vacuolização
citoplasmática; (D) culturas de cinco dias de diferenciação de monócitos circulantes em macrófagos com intensa
alteração morfológica dos Mɸ, apresentando aumento de tamanho celular, além de vacuolização citoplasmática e
surgimento de células gigantes multinucleadas; (E e F) ilustram interação e internalização do parasito por Mɸ de cinco
dias; A Figura F ilustra em zoom uma promastigota de L. chagasi sendo internalizada. As setas das Figuras B e C
indicam Mɸ em processo de diferenciação. A letra G na Figura D indica a presença de célula gigante binucleada.
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6.1.2 Análise da frequência do parasitismo e número de amastigotas em monócitos
diferenciados em macrófagos após dois a cinco dias e cultivados após três horas da infecção
com promastigotas de L. chagasi
A habilidade fagocítica dos monócitos diferenciados em macrófagos foi avaliada após 3
horas de infecção com promastigotas de L. chagasi. Desta maneira, foi possível acompanhar o
desenvolvimento da capacidade fagocítica ao longo de cinco dias cultivo. Como está representado
na Figura 3, o percentual de macrófagos infectados por L. chagasi foi estatisticamente (p< 0,05)
maior nas culturas com maior tempo de diferenciação de monócitos em macrófagos. Deste modo,
monócitos diferenciados em macrófagos durante cinco dias de cultivo apresentaram aumento
significativo do percentual de infecção por L. chagasi (78,35±0,6021) em relação aos demais
tempos avaliados [(2d - 54,99±0,7749), (3d - 56,28±2,923) e (4d - 67,64±2,619)].
De forma semelhante, ao se avaliar o número médio de amastigotas/macrófago ao longo dos
dias de diferenciação monócito em macrófago, foi observado maior carga parasitária a medida que
o tempo de diferenciação monócito/macrófago aumentava (Figura 3). Neste sentido, o tempo de
cinco dias de diferenciação de monócitos em macrófagos favoreceu a observação de um número
significativamente superior de amastigotas/macrófago (5,25±0,6595), ao se comparar com os
demais tempos da análise [(2d – 2,54±0,1557), (3d – 2,55±0,4108) e (4d – 3,76±0,5606)]. Além
disto, após quatro dias de diferenciação monócito em macrófago, também foi observado aumento
significativo do número de amastigotas/macrófago, ao se comparar com os tempos de dois e três
dias, de acordo com a Figura 3.
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Figura 3: Estudo do tempo de diferenciação de monócitos circulantes em macrófagos para análise da habilidade de
internalização de L. chagasi e atividade microbicida após três horas de infecção in vitro, considerando a razão de
infecção L. chagasi/macrófago de 10:1. Os resultados estão representados considerando o tempo de 2, 3, 4 e 5 dias após
incubação dos monócitos em cultura. O eixo x da Figura representa os tempos de diferenciação dos
monócitos/macrófagos em dias (d): (2d; ), (3d; ), (4d; ) e (5d; ). O eixo y da Figura à esquerda representa o
percentual médio e desvio padrão de infecção por L. chagasi em um total de 200 macrófagos, enquanto que na Figura à
direita representa o número médio e desvio padrão de amastigotas por macrófago infectado por L. chagasi. As linhas
conectoras entre as barras indicam diferenças estatísticas (P<0,05).

6.1.3 Análise da frequência do parasitismo em monócitos diferenciados após dois a cinco dias
em macrófagos e cultivados por um período de 24 a 96 horas da internalização de L. chagasi
Ao longo de quatro dias após infecção (24 a 96h), foi analisado a capacidade microbicida dos
monócitos/macrófagos nos diferentes dias de maturação (Figura 4). Macrófagos de dois dias de
maturação apresentaram diferenças estatísticas entre relação à taxa de macrófagos infectados (p< 0,05)
entre 24 (56,1±1,3) e 96 (51,2±0,9) horas e 48 (55,5±2,0) e 96 (51,2±0,9) horas após infecção. A análise
das células de três dias de maturação revelou diferença estatística entre 24 (54,1±4,1) e 96 (42,3±2,6)
horas, 24(54,1±4,1) e 72 (43,6±3,7) horas e 24 (54,1±4,1) e 48 (44,6±3,8) horas (p<0,05).. Os resultados
das células de quatro dias de maturação mostraram diferenças estatísticas entre 24 (63,9±2,4) e 96
(46,8±4,9) horas, 24 (63,9±2,4) e 72 (48,5±4,4) horas e 24 e 48 horas pós-infecção, semelhante aos
monócitos/macrófagos de três dias de maturação. Esta melhora foi acompanhada nas células de cinco
dias de maturação, com redução de macrófagos infectados de 74,1% em 24 horas para 45,9% em 96
horas pós-infecção. Além disso, houve diferença estatística entre todos os períodos de análise (p<0,05).
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6.1.4 Análise do número de amastigotas em monócitos diferenciados após dois a cinco dias em
macrófagos e cultivados por um período de 24 a 96 horas da internalização de L. chagasi
A análise da carga parasitária (Figura 4) mostrou que macrófagos de dois dias de maturação,
apresentam pouca habilidade em eliminar amastigotas, embora tenha havido diferença estatística entre
os períodos de 48 (3,4±0,2) e 96 (2,9±0,1) horas e 48 (3,4±0,2) e 72 (3,0±0,3) horas (p<0,05). Culturas
de três dias de maturação indicaram redução parasitária, com diferenças estatísticas entre 24 (2,8±0,4) e
96 (2,3±0,2) horas, 24 (2,8±0,4) e 48 (2,2±0,1) horas e 48 (2,2±0,1) e 72 (2,5±0,1) horas pós-infecção
(p<0,05). Macrófagos de quatro dias de maturação apresentaram diferenças estatísticas entre 24
(3,5±0,2) e 96 (2,5±0,3) horas, 24 (3,5±0,2) e 72 (2,6±0,3) horas e 24 (3,5±0,2) e 48 (2,6±0,3) horas
(p<0,05). Culturas de cinco dias de maturação apresentaram redução do número de amastigotas ao longo
das 96 horas de avaliação, com diferenças estatísticas entre todas as análises, 24 (4,9±0,3) e 48
(4,2±0,1), 72 (3,5±0,2) e 96 (3,1±0,2) horas, 48 (4,2±0,1) e 72 (3,5±0,2) e 96 (3,1±0,2) horas e entre 72
(3,5±0,2) e 96 (3,1±0,2) horas após infecção (p< 0,05), Figura 4.
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Figura 4: Análise de diferentes tempos (24, 48, 72 e 96h) após internalização de L. chagasi por monócitos
diferenciados em macrófagos em diferentes momentos (2, 3, 4 e 5 dias) para o estudo da habilidade de internalização de
L. chagasi e atividade microbicida, considerando a razão de infecção L. chagasi/macrófago de 10:1. O eixo x da Figura
representa os períodos de avaliações após internalização de promastigotas de L. chagasi por macrófagos em horas (h):
(24h; ), (48h; ), (72h; ) e (96h; ). O eixo y da Figura à esquerda representa o percentual médio e desvio padrão
de macrófagos infectados por L. chagasi em um total de 200 macrófagos avaliados (A, B, C e D), enquanto que na
Figura à direita representa o número médio e desvio padrão de amastigotas por macrófago infectado por L. chagasi (E,
F, G e H). As linhas conectoras entre as barras indicam diferenças estatísticas (P<0,05).
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6.2 Dosagem dos níveis de N-acetil--D-glicosaminidase (NAG) no sobrenadante de cultura de
monócitos diferenciados após dois a cinco dias em macrófagos e cultivados por um período de
24 a 96 horas da internalização de L. chagasi
As análises dos níveis da hidrolase lisossomal de macrófagos, N-acetil glicosaminidase
(NAG), revelaram diferenças estatísticas (p<0,05) somente em macrófagos de quatro dias de
diferenciação, entre as análises de 24 (56,5±2,0) e 72 (47,2±1,7) horas e 48 (55,6±4,0) e 72
(47,2±1,7) após infecção com L. chagasi,. Nos demais dias de maturação e períodos pós-infecção, o
padrão de liberação desta enzima no sobrenadante das culturas, foram semelhantes (Figura 5).

6.3 Análise dos níveis de mieloperoxidase (MPO) no sobrenadante de cultura de monócitos
diferenciados após dois a cinco dias em macrófagos em três horas de infecção com L. chagasi
Os resultados da mensuração da enzima mieloperoxidase (MPO) após três horas de infecção,
indicaram redução significativa dos níveis enzimáticos entre culturas de dois (0,3±0,02), quatro
(0,3±0,1) e cinco dias (0,2±0,01), bem como entre culturas de quatro (0,3±0,1) e cinco (0,2±0,01)
dias (p<0,05). Estes dados sugerem o estabelecimento de uma cultura com elevado grau de pureza,
haja vista que, esta enzima é secretada principalmente por granulócitos contendo grânulos
azurófilos, em especial neutrófilos. Além disso, deve-se ressaltar o curto período de vida destes
polimorfonucleares, estando-os no quinto dia de cultivo, em sua maioria, certamente em estágio
apoptótico (Figura 6).
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Figura 5: Análise dos níveis da enzima N-acetilglicosaminidase (NAG) em sobrenadante de cultura, considerando
diferentes tempos (24, 48, 72 e 96h) após internalização de L. chagasi por monócitos diferenciados em macrófagos em
diferentes momentos (2, 3, 4 e 5 dias), na razão de infecção L. chagasi/macrófago de 10:1. O eixo x da Figura
representa os períodos de avaliações após internalização de promastigotas de L. chagasi por macrófagos em horas (h):
(24h; ), (48h; ), (72h; ) e (96h; ). O eixo y da Figura representa os níveis médios e desvio padrão de P-nitrofenol
em nmol/mL.. As linhas conectoras entre as barras indicam diferenças estatísticas (P<0,05).
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Figura 6: Análise dos níveis da enzima mieloperoxidase (MPO) em sobrenadante de cultura, após internalização de L.
chagasi (três horas) por monócitos diferenciados em macrófagos em diferentes momentos (2, 3, 4 e 5 dias), na razão de
infecção L. chagasi/macrófago de 10:1. O eixo x da Figura representa os tempos de diferenciação dos
monócitos/macrófagos em dias (d): (2d; ), (3d; ), (4d; ) e (5d; ). O eixo y da Figura representa as densidades
ópticas (DO) médias e desvio padrão da análise de MPO. As linhas conectoras entre as barras indicam diferenças
estatísticas (P<0,05).

36

Os resultados obtidos nesta primeira etapa do estudo foram fundamentais para
determinação das condições de cultivo de monócitos do sangue periférico de cães
diferenciados em macrófagos. Neste sentido, os resultados apontaram para um
período de diferenciação ideal dos monócitos circulantes em macrófagos após cinco
dias de cultivo, que foram empregados na etapa seguinte com o co-cultivo,
empregando-se subpopulações linfocitárias purificadas. Deste modo, a segunda
etapa do estudo definiu os procedimentos para a obtenção das subpopulações de
linfócitos (T CD4+ e T CD8+) com grau de pureza mínima de 90%. Posteriormente,
foram estabelecidas as condições da razão do co-cultivo linfócitos purificados (T
CD4+ e/ou T CD8+):macrófagos infectados por L. chagasi.
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Para melhor compreensão dos resultados de atividade microbicida, bem como das dosagens
de citocinas em sobrenadante de co-cultivo de linfócitos e macrófagos, os gráficos estão
representados em painéis contendo os resultados de NO (nitrito, µM), citocinas (pg/mL), taxa de
infecção de macrófagos e carga parasitária a partir das culturas com cada subpopulação de
linfócitos, bem como em associação e linfócitos totais nas Figuras 7, 8, 9 e 10.

6.4 Monócitos diferenciados após cinco dias em macrófagos e cultivados por um período de 72
horas da internalização de L. chagasi e submetidos ao co-cultivo com linfócitos T CD4+ e T
CD8+ ou linfócitos totais.
6.4.1 Análise do percentual de macrófagos infectados por L. chagasi
No sistema com linfócitos totais, houve diferenças significativas entre o grupo controle C
(52,4±10,3) e as razões 2:1 (35,9±7,3) e 4:1 (34,2±7,2), bem como 2:1 e 4:1 (Figura 7). A análise
dos resultados do co-cultivo de macrófagos infectados com L. chagasi com linfócitos T CD4+ e T
CD8+ mostraram diferenças significativas entre o grupo controle C (53,0±10,3) e as razões 1:1:1
(32,7±9,0) e 2:2:1 (30,3±8,0), bem como 1:1:1 e 2:2:1 (p<0,05) (Figura 8). No entanto, no sistema
com linfócitos T CD4+ e T CD8+ nas razões 1:1:1 e 2:2:1 e de linfócitos totais na razão 4:1 não foi
possível obter o número de 200 macrófagos a serem contados nas lamínulas.

6.4.2 Estudo do número de amastigotas de L. chagasi em macrófagos
As análises da carga parasitária nos macrófagos após 72 horas da internalização de
promastigotas de L. chagasi e co-cultivados com linfócitos T CD4+ e T CD8+ indicaram maiores
reduções no número médio de amastigotas por macrófago infectado entre as razões 1:1:1 (1,6±0,1)
e 2:2:1(1,6±0,1) (p<0,05) (Figura 7). Entretanto, estes resultados não foram reproduzidos nas
análises com linfócitos totais, com diferenças estatísticas entre as razões 2:1 (2,0±0,1) e 4:1
(2,0±0,1), somente em relação ao grupo controle C (2,2±0,2) (Figura 8).

6.5 Monócitos diferenciados após cinco dias em macrófagos e cultivados por um período de 72
horas da internalização de L. chagasi e submetidos ao co-cultivo com linfócitos T CD4+ ou T
CD8+
6.5.1 Análise do percentual de macrófagos infectados por L. chagasi
Os resultados do co-cultivo celular de macrófagos infectados com L. chagasi com linfócitos
T CD4+ ou T CD8+ por um período de 72 horas após a internalização do parasito, indicaram
diferenças estatísticas entre todas as análises com linfócitos T CD4+: C (48,6±8,1) e 1:5 (47,0±7,2),
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1:2 (38,7±5,3), 1:1 (34,3±5,1) e 2:1 (32,5±7,2); 1:5 e 1:2, 1:1 e 2:1; 1:2 e 1:1 e 2:1, bem como 1:1 e
2:1 (Figura 9). Nas culturas com linfócitos T CD8+, houve diferenças estatísticas entre as culturas
controle C (48,6±8,1) e as razões 1:5 (45,7±7,2), 1:2 (36,3±6,2), 1:1 (30,2±5,6) e 2:1 (27,7±4,2);
1:5 e 1:2, 1:1 e 2:1; 1:2 e 1:1 e 2:1, bem como 1:1 e 2:1 (p<0,05) (Figura 10). Entretanto, deve ser
ressaltado que, as avaliações das razões de 1:1 e 2:1 de T CD8+:Mɸ, embora representadas nos
gráficos, não foi possível obter o número de 200 macrófagos a serem contados nas lamínulas
circulares por microscopia óptica. Além disso, a análise semi-quantitativa das lamínulas mostrou
uma proporção em torno de 90-95% de linfócitos. Estes resultados provavelmente indicam lise
celular desencadeada pelos linfócitos T CD8+ (Figura 10).

6.5.2 Estudo do número de amastigotas de L. chagasi em macrófagos
As análises da carga parasitária nos macrófagos após 72 horas da internalização de
promastigotas de L. chagasi e co-cultivados com linfócitos T CD4+ ou T CD8+, revelaram maiores
diferenças estatísticas entre o co-cultivo com linfócitos T CD4+ : C (2,2±0,4) e 1:2 (1,9±0,1), 1:1
(1,7±0,2) e 2:1 (1,6±0,1), bem como 1:5 e 1:2, 1:1 e 2:1 (Figura 9). Nas culturas com linfócitos T
CD8+, houve diferenças estatísticas entre o grupo controle (2,3±0,2) e as razões 1:1 (1,9±0,2) e 2:1
(1,9±0,1); 1:5 (2,2±0,1) e 2:1, bem como 1:1 e 2:1 Neste sentido, deve ser chamada atenção para a
razão 1:2 que mostrou diferenças significativas com a razão 1:5 (culturas com T CD4+). Por outro
lado, o mesmo não pôde ser obtido no sistema com linfócitos T CD8 +, em que a razão 1:2 mostrouse significativa apenas com o grupo controle e as razões 1:1 e 2:1 em que não havia um mínimo de
200 macrófagos nas lamínulas circulares no momento da contagem por microscopia óptica (Figura
10).
6.7 Avaliação dos níveis de óxido nítrico em sobrenadante de cultura de monócitos
diferenciados após cinco dias em macrófagos e cultivados por um período de 72 horas da
internalização de L. chagasi na presença de linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+, linfócitos T
CD4+ e T CD8+ e linfócitos totais
É consenso na literatura a relevância do óxido nítrico no controle de microrganismos
intracelulares. Neste sentido, foi avaliado os níveis de óxido nítrico (NO) em sobrenadante de cocultivo de macrófagos com linfócitos T CD4+ e/ou T CD8+, bem como linfócitos totais, de forma
indireta, através da análise de nitrito (Figuras 7, 8, 9 e 10)).
Os níveis de NO em sobrenadante de cultivo de linfócitos totais, revelou diferenças
estatísticas somente, entre o grupo controle C (1,5±0,03) e as razões 2:1 (7,3±0,7) e 4:1 (6,7±0,5)
(p<0,05) (Figura 7). No sistema [T CD4+ + T CD8+ + Mɸ], foram observadas diferenças estatísticas
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apenas entre o grupo controle C (1,5±0,03) e as razões 1:1:1 (7,6±0,1) e 2:2:1 (8,1±0,9) (p<0,05)
(Figura 8). As análises de co-cultivo de linfócitos T CD4+ revelaram diferenças estatísticas em
todas as análises, entre o grupo controle C (1,5±0,03) e as razões 1:5 (2,9±0,3), 1:2 (4,0±0,3), 1:1
(6,3±1,1) e 2:1 (7,8±0,7); entre a razão 1:5 e as razões 1:2, 1:1 e 2:1 e entre as razões 1:1 e 2:1
(p<0,05) maiores níveis de NO nas proporções 1:1 e 2:1 (Figura 9). Por outro lado, os resultados
dos níveis de NO no sistema de co-cultivo com linfócitos T CD8+, não foram significativos entre as
razões 1:2 (4,9±1,1), 1:1 (5,3±0,7) e 2:1 (5,9±1,0), bem como entre o grupo controle C (1,5±0,03) e
a razão 1:5 (3,3±1,1) (Figura 10).

6.8 Análise dos níveis de citocinas do tipo I e II em sobrenadante de cultura de monócitos
diferenciados após cinco dias em macrófagos e cultivados por um período de 72 horas da
internalização de L. chagasi na presença de linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+, linfócitos T
CD4+ e T CD8+ e linfócitos totais

6.8.1 IFN-
A dosagem dos níveis de IFN- em sobrenadante de co-cultivo celular, mostrou diferenças
significativas entre o grupo controle C (51,2±5,7) e as razões 2:1 (297,2±68,3) e 4:1 (368,7±125,3)
nos co-cultivos com linfócitos totais (Figura 7). Nos co-cultivos de macrófagos, T CD4+ e T CD8+ ,
houve diferenças significativas apenas entre as razões 1:1:1 (282,975,7), 2:2:1 (275,4±96,3) e o
grupo controle C (51,2±5,7) (Figura 8). Nas culturas com linfócitos T CD4+, houve diferenças
significativas entre o grupo controle C (49,9±5,9) e as razões 1:5 (351,7±327,4), 1:2 (513,7±393,6),
1:1 (516,1±325,0) e 2:1 (743,8±366,5) e entre as razões 1:5 e 2:1. (p<0,05) (Figura 9). Nas culturas
com células T CD8+, houve diferenças estatísticas somente entre o grupo controle C (50,6±5,8) e as
razões 1:5 (168,4±101,9), 1:2 (204,0±149,2), 1:1 (157,3±25,3), 2:1 (333,3±297,3) (Figura 10).

6.8.2 TNF-
A dosagem dos níveis de TNF- nas culturas com linfócitos totais revelou aumento
significativo desta citocina entre as razões 2:1 (333,3±297,3), 4:1 (176,8±25,2) e o grupo controle C
(51,2±5,7) e entre as duas razões 2:1 e 4:1 (p<0,05) (Figura 7). Nas culturas com linfócitos T CD4+
e T CD8+, houve diferenças significativas entre todas as razões 1:1:1 (200,6±62,6), 2:2:1
(159,1±69,2) e o grupo controle C (51,2±5,7) (Figura 8). Nas culturas com células T CD4+, houve
diferenças significativas entre as razões 1:5 (153,0±62,9), 1:2 (269,7±56,2), 1:1 (290,3±63,5), 2:1
(306,9±58,0) e o grupo controle C (50,6±5,8) e entre as razões 1:5, 1:2, 1:1 e 2:1.(p<0,05) (Figura
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9). Nas culturas com linfócitos T CD8+ houve diferenças estatísticas somente entre o grupo controle
C (50,6±5,8)e as demais razões 1:5 (96,3±24,.9), 1:2 (119,3±57,6), 1:1 (114,3±91,0), 2:1
(126,7±37,9) (Figura 10).

6.8.3 IL-12
A dosagem dos níveis de IL-

-cultivo celular, mostrou

diferenças significativas entre as razões 2:1 (163,9±37,3), 4:1 (186,5±50,3) e o grupo controle C
(51,2±5,7) nas culturas com linfócitos totais (Figura 7). Nas culturas com T CD4+ e T CD8+, houve
aumento significativo entre as razões 1:1:1 (248,2±55,65), 2:2:1 (358,9±108,7) e o grupo controle C
(51,2±5,7) e entre as razões 1:1:1, 2:2:1 (p<0,05) (Figura 8). Nas culturas com linfócitos T CD4+
houve diferenças significativas entre as razões 1:5 (188,9±93,9), 1:2 (301,1±118,2), 1:1
(293,6±193,9), 2:1 (280,8±187,2) e o grupo controle C (50,6±5,8) (Figura 9). Nas culturas com
linfócitos T CD8+ houve diferenças significativas entre as razões 1:5 (134,0±65,6), 1:2
(193,8±35,8), 1:1 (196,0±78,5), 2:1 (170,9±139,9) e o grupo controle C (50,6±5,8 e entre as razões
1:5 e 1:2 (Figura 10).

6.8.4 IL-10
A dosagem dos níveis de IL-

-cultivo celular nos co-cultivos

com linfócitos totais (Figura 7), bem como com linfócitos T CD4 + e T CD8+ (Figura 8), não
mostrou diferenças significativas entre todas as razões e o grupo controle de todas as condições de
cultivo. Entretanto, nas culturas com linfócitos T CD4 +, houve redução estatística dos níveis desta
citocina entre as razões 1:5 (200,5±82,5) e 2:1 (106,6±53,89) e entre as razões 1:2 (187,8±56,0) e
1:1 (140,9±43,3)

(p<0,05) (Figura 9). Nas culturas com linfócitos T CD8+, houve redução

significativa entre as razões 1:5 (192,9±50,24) e 1:2 (160,4±63,5) (p<0,05) (Figura 10).

6.8.5 IL-4
A dosagem dos níveis de IL-4 em sobrenadante de co-cultivo celular, com exceção das
culturas com linfócitos T CD4+ (Figura 9), em que houve aumento significativo dos níveis desta
citocina entre as razões 1:5 (59,1±23,1) e 2:1 (84,7±52,4) (p<0,05), nas demais condições não
houve diferenças estatísticas entre as razões, bem como entre as razões e o grupo controle.
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Figura 7: Níveis de óxido nítrico (nitrito; µM), citocinas (IFN-, TNF-, IL-12, IL-4 e IL-10; pg/mL), freqüência de
macrófagos infectados e número de amastigotas/macrófago, em monócitos/macrófagos (Mɸ) diferenciados com 5 dias e
co-cultivados com linfócitos totais após 72 h da infecção com promastigotas de L. chagasi. O eixo x da Figura
representa a razão do co-cultivo de linfócitos totais:macrófagos previamente infectados com promastigotas de L.
chagasi, nas proporções: 2:1 ( ), 4:1 ( ), ou apenas com macrófagos infectados, sem a presença de linfócitos (grupo
controle - C; ). As linhas conectoras entre as barras indicam diferenças estatísticas (P<0,05).
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Figura 8: Níveis de óxido nítrico (nitrito; µM), citocinas (IFN-, TNF-, IL-12, IL-4 e IL-10; pg/mL), freqüência de
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sem a presença de linfócitos (grupo controle - C; ). As linhas conectoras entre as barras indicam diferenças
estatísticas (P<0,05).
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indicam diferenças estatísticas (P<0,05).
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Figura 10: Níveis de óxido nítrico (nitrito; µM), citocinas (IFN-, TNF-, IL-12, IL-4 e IL-10; pg/mL), freqüência de
macrófagos infectados e número de amastigotas/macrófago, em monócitos/macrófagos (Mɸ) diferenciados com 5 dias e
co-cultivados com linfócitos T CD8+ após 72h da infecção com promastigotas de L. chagasi. O eixo x da Figura
representa a razão do co-cultivo de linfócitos T CD8+:macrófagos previamente infectados com promastigotas de L.
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representados por macrófagos infectados, sem a presença de linfócitos (C; ). As linhas conectoras entre as barras
indicam diferenças estatísticas (P<0,05).
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6.6 Influência do soro de cães imunizados com a vacina LBSap na internalização de L. chagasi
em monócitos diferenciados após cinco dias em macrófagos

Buscando avaliar a influência do soro de cães imunizados com a vacina LBSap, foi avaliado
a frequência e carga parasitária em monócitos diferenciados em macrófagos in vitro. Esta
abordagem corresponde a uma análise inicial de elementos induzidos durante o processo vacinal
como o soro empregando-se análises in vitro. Deste modo, vale ressaltar que no presente estudo,
não foi avaliado o papel de subpulações linfocitárias (células T CD4 e/ou T CD8) de cães vacinados
em conjunto com o soro autólogo. Assim, os resultados obtidos com a utilização do soro inativado
de cães imunizados com a vacina LBSap na internalização de L. chagasi por macrófagos em três
horas de infecção in vitro, indicaram diferença estatística entre o grupo tratado com soro autólogo
SA (53,7±3,7) e o grupo LBSap (64,5±7,5) em relação ao número de macrófagos infectados
(p<0,05). Da mesma forma, houve diferença estatística relacionada à carga parasitária nos mesmos
grupos AS (3,3±0,4) e LBSAp (5,7±1,3). Estes resultados indicam que os anticorpos contidos no
soro (com o complemento inativado) de cães vacinados contra LVC possam contribuir para o
aumento do número de amastigotas/macrófago, antes do co-cultivo (Figura 11).

Figura 11: Análise da influência do soro de cães imunizados com a vacina LBSap na freqüência do parasitismo médio e
desvio padrão (painel esquerdo) e número médio e desvio padrão de de amastigotas/macrófago, 72 h após a infecção
com promastigotas de L. chagasi em monócitos/macrófagos (Mɸ) diferenciados com 5 dias. O eixo x da Figura
representa os grupos avaliados: controle sem soro (C; ), soro autólogo de cães controle (SA; ), soro de cão após três
doses da vacina LBSap ( ). As linhas conectoras entre as barras indicam diferenças estatísticas (P<0,05).
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7.

Discussão

Os macrófagos desempenham um importante papel na defesa do organismo, principalmente
em relação às infecções causadas por microrganismos intracelulares, atuando tanto na resposta
imune inata quanto na adaptativa. Neste contexto, a resposta imune contra Leishmania sp. é
altamente dependente da ação microbicida de macrófagos, que, embora sendo células-hospedeiras
alvo deste protozoário, têm plena capacidade de apresentação antigênica e estabelecimento de uma
resposta eficaz frente ao parasito (Pinelli et al., 1999). Assim, no presente estudo, buscou-se
estabelecer uma metodologia, empregando-se monócitos de cães diferenciados in vitro em
macrófagos e infectados com L. chagasi para que pudessem ser colocados em co-cultivo com
linfócitos T CD4+ e/ou linfócitos T CD8+. Esta estratégia foi proposta como uma alternativa para se
realizar ensaios para teste do potencial microbicida de células que apresentam papel central na
resposta imune contra a LVC.
Neste sentido, é importante ressaltar que atualmente não há uma estratégia padronizada que
favoreça a rápida seleção de candidatos vacinais no modelo cão, onerando estes tipos de
experimentos. Neste sentido, a metodologia proposta pelo presente estudo poderia favorecer a
análise de aspectos relacionados a imunogenicidade e proteção, induzidos logo após o protocolo
vacinal em cães.
Nossos resultados indicaram que macrófagos diferenciados após cinco dias de maturação
apresentam grande capacidade fagocítica e atividade microbicida (Figuras 2, 3, e 4). Além disso,
somente neste período de cultivo foi possível observar a presença de células gigantes
multinucleadas e vacuolização do citoplasma. Estes resultados foram encorajadores no sentido de
estabelecermos que a utilização de macrófagos nesta fase de maturação é satisfatória para sua
aplicabilidade em sistemas de infecção com Leishmania chagasi e sistemas de co-cultivo com
subpopulações de linfócitos T caninos. Além disso, a diferenciação de monócitos circulantes em
macrófagos trata-se de um método de obtenção celular menos invasivo que a punção medular ou
através da cavidade peritoneal (Gonçalves et al., 2005; Sampaio et al., 2007; Zhang et al., 2008).
Uma vez observado que monócitos circulantes diferenciados em macrófagos, após cinco
dias de cultivo, e em contato com formas promastigotas de L. chagasi durante três horas
apresentavam maior habilidade de internalização dos parasitos e, consequentemente, maior carga
parasitária, tornou-se fundamental acompanhar a evolução desta infecção in vitro. Neste sentido,
uma segunda estratégia foi elaborada buscando avaliar a frequência da infecção em macrófagos,
bem como a sua carga parasitária, por um período de avaliação variando de 24 a 96h pós a infecção
(Figura 4 ). Vale ressaltar que o tempo de diferenciação de monócitos circulantes em macrófagos
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caninos in vitro para avaliar infecção com protozoários do gênero Leishmania ainda não está
estabelecida na literatura. Neste sentido, não há consenso sobre o período da manutenção celular em
cultura, que podem variar de cinco (Holzmuller et al., 2005) a 14 dias (Wardley et al., 1980) após
incubação com monócitos circulantes. Neste sentido, Bueno et al. (2005) buscou otimizar a
obtenção de maiores números de macrófagos derivados de monócitos do sangue periférico canino,
comparando resultados de culturas celulares mantidas em frascos de teflon ou separadas por
gradiente de Ficoll. Neste estudo, após 10 dias de cultivo, foi possível a obtenção de 39,11%
(teflon) e 84,17% (Ficoll) de macrófagos caninos CD14+. Além disso, as taxas de macrófagos
infectados com L. chagasi após 24 e 72 horas da infecção foram de 75,93% e 76,70%,
respectivamente. Estes resultados foram semelhantes aos encontrados por Panaro et al. (1998).
Entretanto, com exceção aos resultados de 24 horas após internalização de L. chagasi observados no
presente estudo (Figura 4), em que foi obtida uma taxa de infecção de 74,1%, os resultados de 72
horas após infecção obtidos pelos autores acima descritos, não estão de acordo com o presente
estudo. Neste sentido, foi constatado redução gradativa da frequência do parasitismo e carga
parasitária (número de amastigotas/M) em função do tempo após a infecção por L. chagasi,
particularmente naquelas células com maior tempo de diferenciação (cinco dias). Deste modo, ficou
evidente que monócitos diferenciados em macrófagos após cinco dias, apresentam maior habilidade
microbicida, provavelmente devido ao seu estágio de maturação. Além disto, foi escolhido também
o período de 72h após a internalização de L. chagasi, tempo intermediário entre os dias de análises,
suficiente para dosagens de NO e citocinas em sobrenadante de cultura.
Do ponto de vista morfológico, a presença de células gigantes multinucleadas a partir da
fusão celular em culturas de macrófagos diferenciados a partir de monócitos é relatada em
humanos. No entanto, sabe-se que, a geração destas células decorre de uma variedade de condições
inflamatórias (Gerberding & Yoder, 1993). Entretanto, em macrófagos caninos, a presença destas
células também foi previamente relatada na década de 70, nos estudos de Ho & Babiuk (1979).
Porém, os autores observaram que a fusão celular ocorre somente em culturas de quatro semanas.
Além disso, propuseram uma cultura virtualmente pura, com dez dias de cultivo, podendo os
macrófagos ser mantidos por até dois meses em condições in vitro. Entretanto, vale ressaltar que
quanto maior o tempo de cultivo, maiores as chances de contaminação por diferentes
microrganismos, além de aumentarem os gastos com meio de cultura e o tempo de uso de estufas,
restringindo seu uso para outros experimentos. Portanto, seria interessante a padronização destas
culturas de modo que os experimentos pudessem ser realizados mais rapidamente. Neste sentido,
pesquisadores japoneses buscaram a padronização do uso de macrófagos caninos com menor

período de cultivo, estabelecendo que, células com “cinco dias” de maturação possuíam satisfatória
capacidade fagocítica em estudos com microesferas de látex para avaliar capacidade de fagocitose
(Goto-Koshino et al.,2011). Além disso, neste mesmo período de cultivo os autores relataram a
presença de células multinucleadas. No entanto, os autores não consideraram as primeiras 48 horas
de plaqueamento celular, em que foram utilizadas 24 horas para aderência e lavagem das células
não aderentes e mais 24 horas subsequentes ao estímulo com PMA (Miristrato Acetato de Phorbol).
Sendo assim, os autores possuíam, de fato, uma cultura de macrófagos com sete dias de
diferenciação (Goto-Koshino et al.,2011). Entretanto, os resultados obtidos com a realização do
presente estudo indicam que macrófagos diferenciados a partir de monócitos circulantes após cinco
dias, na presença do Fator Estimulador de Colônias de Macrófagos (M-CSF) são capazes de
apresentar grande habilidade fagocítica e microbicida, além de frequentemente formarem células
gigantes (Figuras 2, 3 e 4). Vale ressaltar que o fator M-CSF, empregado no presente estudo, atua
sobre receptores CD115, expressos na superfície de monócitos e suas células progenitoras,
mediando a diferenciação, sobrevivência e ativação celular (Shi & Pamer, 2011; Wang et al., 2011).
Isto poderia ter favorecido a diferenciação de monócitos em macrófagos com maior habilidade
fagocítica e microbicida em intervalo de tempo menor (cinco dias) em relação ao relatado por GotoKoshino et al. (2011).
A variação nas condições de cultivo de macrófagos caninos para estudos in vitro é marcante
em diferentes grupos de pesquisa (Pinelli et al., 1994; Panaro et al., 1998; Holzmuller et al., 2005;
Goto-Koshino et al.,2011). Além disso, esta discrepância pode ser observada dentro de um mesmo
grupo de pesquisa (Panaro et al., 2001; Trotta et al., 2010). Enquanto os grupos de pesquisadores
Lemesre e Pinelli utilizam células com cinco dias de maturação, o grupo da pesquisadora Panaro,
utiliza macrófagos com oito ou nove dias de diferenciação, ambos a partir de monócitos de cães.
Neste contexto, no presente trabalho, os resultados de habilidade fagocítica (78,5%) e atividade
microbicida 72 horas após infecção (49,1%) obtida com macrófagos de cinco dias, foram mais
expressivos que os encontrados por Panaro et al. (2001) empregando um período maior de
diferenciação (9 dias de cultivo), com 63% de fagocitose e 43% de atividade microbicida.
Entretanto, devem-se considerar alguns parâmetros ao analisar dados como estes, uma vez que, as
características de diferentes cepas pertencentes a cada espécie de Leishmania, podem ter virulências
distintas, bem como o número de passagens em meio de cultura também poderiam também
interferir (de Souza et al., 2010).
Além dos resultados da capacidade de internalização de L. chagasi e atividade microbicida,
outra questão de fundamental importância na utilização de macrófagos em sistemas de infecção in
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vitro, está relacionada ao seu estágio de ativação. Desta forma, um questionamento importante
consiste em que momento podemos nos referir como macrófago ao monócito recém diferenciado in
vitro. Embora os estudos envolvendo esta questão sejam extremamente escassos, tem sido sugerido
que, células aderentes mantidas em cultivos in vitro por um período de 48 horas, expressando CD23
(marcador de ativação de macrófagos), podem ser consideradas macrófagos diferenciados
(Vouldoukis et al., 1995).
Entretanto, embora no presente estudo não tenha sido realizada marcação de outros
receptores além do CD14+, as dosagens indiretas da enzima lisossomal N-acetil--Dglicosaminidase (NAG) no sobrenadante das culturas de macrófagos de dois a cinco dias, em todos
os períodos após infecção, indicou que as células são ativadas com, no mínimo, 24 horas após
infecção, mantendo os níveis desta enzima durante todo o tempo de análise (96 horas) (Figura 5).
No entanto, com exceção aos macrófagos de quatro dias, em que houve redução significativa dos
níveis enzimáticos em 72 horas pós-infecção (p<0,05), nos demais tempos os níveis enzimáticos
foram semelhantes. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Kausalva et al. (1996), em
que o padrão de liberação de NAG em macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c foi
semelhante, havendo um pico de liberação, somente com 21 dias pós-infecção com L. donovani.
Por outro lado, em estudo desenvolvido por Chakraborty & Das (1989), a infecção com
promastigotas de L. donovani em macrófagos peritoneais de hamsters, culminou com uma redução
drástica nos níveis de NAG ao longo de 96 horas após infecção. Além disso, o mesmo não foi
reproduzido com a adição de parasitos mortos no meio, indicando que esta inibição dos níveis
enzimáticos, está relacionada às características do parasito vivo. Neste sentido, a maior capacidade
microbicida está intimamente relacionada ao número de macrófagos ativados, e consequentemente,
a elevados níveis de secreção de hidrolases lisossomais (Akporiaye et al., 1983). Em outro
importante trabalho, os níveis de NAG foram avaliados em culturas de macrófagos mantidos com
neutrófilos apoptóticos ou com zimosan, normalmente utilizado como estimulador de citocinas próinflamatórias por macrófagos, através de receptores do tipo Toll (TLR) 2 e 6 (Hunderhill, 2003).
Neste estudo, o fato de existirem neutrófilos apoptóticos na mesma cultura de macrófagos, não foi
suficiente para induzir elevados níveis de NAG em relação ao zimosan, não havendo diferença
estatística com o grupo controle (Meagher et al., 1992). Os resultados deste trabalho servem de
parâmetro ao presente estudo, haja vista que, mesmo havendo possíveis neutrófilos apoptóticos nas
culturas de cinco dias, tais fragmentos celulares podem não interferir na secreção da enzima
lisossomal, em decorrência da atividade fagocítica dos macrófagos. Vale ressaltar que do ponto de
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vista morfológico, não foi observado neste estudo a presença de restos celulares nas culturas de
monócitos diferenciados em macrófagos com cinco dias.
A enzima lisossomal mieloperoxidase (MPO), é secretada principalmente por neutrófilos em
reações inflamatórias e frente a resposta a microrganismos, sendo proeminente na ação
antimicrobiana. No entanto, a secreção normal desta enzima por monócitos parece estar limitada
aos seus precursores promielócitos (Hansson et al., 2006). Contudo, a expressão do gene que
codifica para MPO pode ser restabelecida em situações particulares e específicas, como na doença
de Alzheimer e doença aterosclerótica, em que macrófagos voltam a adquirir esta capacidade de
expressão enzimática, mesmo que em níveis muito baixos (Hazen & Heinecke, 1997; Reynolds et
al., 1999). Entretanto, até o presente momento, níveis da expressão de MPO por macrófagos
infectados com Leishmania não foram desenvolvidos, não fazendo parte também do escopo deste
estudo. Os níveis desta enzima lisossomal foram mensurados nas culturas de macrófagos de dois a
cinco dias com o intuito de estabelecer mais uma ferramenta para avaliar a pureza dos cultivos, já
que está intimamente associada a presença de neutrófilos. Neste sentido, os resultados da
mensuração da MPO, indicaram substancial redução dos níveis enzimáticos ao longo dos cinco dias
de diferenciação dos macrófagos em cultura, sobretudo, no último tempo (Figura 6). De fato, estes
resultados convergem com as características morfológicas encontradas nos respectivos tempos de
diferenciação celular, em que, no quinto dia, a presença de granulócitos é muito baixa (< 5%).
Desta forma, a análise dos resultados morfológicos, de fagocitose, atividade microbicida, atividade
enzimática de NAG e MPO, bem como os prévios relatos existentes na literatura, corroboram para
que as condições de cultivo de macrófagos com cinco dias de diferenciação, sejam suficientes para
estabelecermos que não há necessidade de prolongar o tempo de maturação para utilizar estas
células em sistemas de infecção in vitro com promastigotas de L. chagasi. Neste sentido,
propusemos realizar nesta condição o co-cultivo com subpopulações de linfócitos T CD4 e/ou T
CD8, para avaliar a melhor condição de cultivo, considerando a análise de diferentes biomarcadores
(níveis de óxido nítrico, citocinas do tipo I e do tipo II, frequência e carga parasitária em
macrófagos).

Estes

estudos

foram

fundamentais

para

orientar

a

melhor

razão

macrófago:subpopulação de linfócito T de modo que possam ser realizados novos ensaios
empregando-se leucócitos de cães imunizados com candidatos vacinais contra LVC.
O óxido nítrico (NO) consiste em outro mediador celular que é considerado fundamental no
controle de patógenos intracelulares, sendo sua análise incorporada ao presente estudo. Entretanto, a
produção de NO pode variar dependendo do tipo celular. Sabe-se que macrófagos murinos J774
produzem maiores níveis de NO em comparação com macrófagos caninos (Pinelli et al., 2000;
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Gantt et al., 2001; Holmuller et al., 2002). Na maioria dos ensaios realizados, macrófagos de cães
hígidos produzem maiores níveis de NO em sobrenadante de cultura após 72 horas de estímulo. Por
outro lado, nas análises realizadas por Panaro et al. (1998) com uma linhagem específica de
macrófagos caninos (Darby), não permitiu a identificação de diferenças significativas entre os
níveis de NO da linhagem celular em comparação com as culturas de células mononucleares do
sangue periférico (PBMC). Entretanto, os níveis de fagocitose e atividade microbicida foram
estatisticamente superiores nos cultivos de PBMC estimulados com concavalina A. No presente
estudo, níveis próximos de NO foram obtidos entre as culturas de LT CD4+ e LT CD8+. No sistema
[T CD4+ + T CD8+ + Mɸ], houve diferenças estatísticas apenas entre o grupo controle e as razões
1:1:1 e 2:2:1 (Figura 8). Resultados semelhantes foram encontrados nas culturas com linfócitos
totais, entre o grupo controle e as razões 2:1 e 4:1 (p<0,05). Neste contexto, os trabalhos de
Holzmuller et al. (2005) e Lemesre et al. (2007) revelaram a importância do NO na polarização da
resposta imune em cães imunizados, mostrando através de ensaios in vitro, com macrófagos caninos
infectados com L. infantum, que a redução do índice parasitário estava intimamente relacionada a
elevados níveis de NO. Neste sentido, Rodrigues et al. (2007) observou que a carga parasitária de
macrófagos diferenciados a partir de CMSP de cães hígidos e estimulados com sobrenadante de
cultura de CMSP de cães naturalmente infectados com L. chagasi aumentou quando foi adicionado
um inibidor da óxido nítrico sintase (iNOS), demonstrando que, a morte do parasito neste modelo, é
dependente de NO. Vale ressaltar que níveis de NO apresentados neste trabalho, foram
significativamente superiores entre as razões 1:5 e 1:2 nas culturas com LT CD4 + ou LT CD8+,
sendo acompanhado pela redução da carga parasitária nas mesmas condições de cultivo.
No presente estudo, os níveis de IFN-foram significativamente mais elevados à medida
que a razão linfócito:macrófago aumentava, sobretudo em co-cultivos apenas com células T CD4+
(p<0,05) (Figura 9), favorecendo para a redução da carga parasitária a partir da razão 1:2. Além
disso, este aumento foi acompanhado pela elevação dos níveis de NO. Da mesma forma, níveis de
IL-12 foram mais elevados em culturas com células T CD4+ (T CD4+ + Mɸ) e no sistema 1:1:1 e
2:2:1 (T CD4+ + T CD8+ + Mɸ), onde houve diferença significativa entre estas duas ultimas razões
(p<0,05). Entretanto, no sistema com linfócitos T CD8+, houve diferença estatística dos níveis de
IL-12 entre as razões 1:5 e 1:2 (p<0,05) (Figura 10). Novamente, estes resultados encontram-se
semelhantes aos obtidos por Holzmuller et al. (2005) e Lemesre et al. (2007) (exceto IL-12, a qual
não foi dosada nestes estudos). Deste modo, embora estes autores não tenham trabalhado com
purificação de subpopulações linfocitárias, relataram que macrófagos infectados com L. infantum de
cães imunizados com a vacina LiESAp que foram mantidos em co-cultivo com linfócitos totais,
53

apresentaram maiores níveis de IFN- no sobrenadante de cultura e consequentemente, melhor
desempenho imunológico em controlar a carga parasitária in vitro. Além disso, demonstraram que a
atividade microbicida resultava em apoptose intracelular de amastigotas. Estes dados foram
analisados com 72 horas após infecção in vitro. Entretanto, nas análises de 120 horas, não era mais
possível visualizar amastigotas no interior de macrófagos. Vale ressaltar que, em sistemas de cocultivo analisando imunidade celular de cães vacinados contra LVC, é imprescindível uma análise
mais cuidadosa, visto que, a apoptose intracelular de amastigotas pode ser tanto um efeito precoce
de uma resposta imune polarizada do tipo I, como também uma estratégia desenvolvida para manter
a carga parasitária baixa. Neste sentido, torna-se de fundamental importância o estabelecimento de
co-cultivos com subpopulações de linfócitos com elevado grau de pureza, cultivados tanto em
associação (T CD4+ + T CD8+ + Mɸ), bem como separadamente (T CD4+ + Mɸ) e (T CD8+ +
Mɸ), como proposto no presente estudo, não sendo recomendada a utilização de linfócitos totais
nestes sistemas.
Atualmente, trabalhos envolvendo co-cultivo com a finalidade proposta neste estudo, são
escassos, não seguindo um padrão tanto nos sistemas de purificação, quanto nas razões de cocultivo (Pinelli et al., 1994, Holzmuller et al., 2005, Bourdoiseau et al.,2009). Através deste
trabalho foi possível observar que, embora as razões de 1:1, 2:1, 1:1:1 e 2:2:1 revelaram maiores
reduções na carga parasitária (p<0,05), não foi possível obter um número expressivo de macrófagos
nas lamínulas, pelo menos o estipulado neste estudo, que foi de 200 macrófagos para análise nas
contagens da frequência e carga parasitária. Vale ressaltar que este fato foi evidente nos sistemas de
co-cultivo com linfócitos T CD8+, possivelmente devido à lise dos macrófagos infectados por esta
subpopulação de linfócitos. Diante disso, a utilização destas proporções linfocíticas deve ser usada
com cautela, haja vista que, todos os animais envolvidos nestes experimentos foram cães-controle e
mesmo assim, a taxa de lise celular foi maior que 90% em algumas lâminas. Desta forma, se está
sendo proposta a utilização desta técnica como ferramenta para avaliar precocemente a atividade
imunoprotetora, e consequentemente, realizar uma triagem de possíveis candidatos vacinais contra
LVC, deve-se levar em consideração que, células de cães imunizados com os melhores candidatos
vacinais poderiam desenvolver uma resposta imune predominantemente do tipo I. Neste sentido,
pode-se especular que, os níveis de lise de macrófagos mantidos em co-cultivo poderiam ser
elevados a ponto de não haver possibilidades de analisar os resultados, caso a razão do co-cultivo
para os linfócitos T CD8+ seja superior a 1:2. Entretanto, alguns autores preferem analisar dados de
atividade microbicida com um número menor de macrófagos contados (em média, 100 por lâmina).
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A ação citotóxica de linfócitos T CD8+ co-cultivados com macrófagos caninos infectados
com L. infantum, foi demonstrada pela primeira vez em 1994. Neste estudo, os linfócitos de cães
assintomáticos foram capazes de produzir elevados níveis de IFN-, ao passo que, enquanto as
células de cães sintomáticos não tinham esta habilidade. No entanto, os autores relataram que, em
alguns animais, as células T CD4+ também eram capazes de lisar macrófagos, entretanto, sem
especificarem as vias pelas quais a lise desencadeada por esta subpopulação de linfócito poderia
ocorrer (Pinelli et al.,1994; Pinelli et al., 1995a; Pinelli et al., 1995b).
Araújo et al. (2009) e Araújo et al. (2011) observaram que o processo de vacinação com a
Leishvacin ou com a Leishmune® induziu aumento do percentual de linfócitos T IFN-+ , sendo
que a subpopulação de LT CD4+ foi a principal fonte produtora desta citocina. Neste contexto, os
níveis de IFN- obtidos no presente trabalho, foram mais expressivos nas culturas com células T
CD4+. Além disso, foram semelhantes aos encontrados por Rodrigues et al. (2007) em que CMSP
de cães hígidos foram capazes de produzir IFN- quando estimuladas com antígeno solúvel de L.
chagasi, havendo redução da taxa de macrófagos infectados. Por outro lado, Rodrigues et al. (2009)
através de estudo com PBMC de cães hígidos, estimulado com L. chagasi e co-cultivado com
macrófagos infectados, obteve correlação positiva entre níveis de mRNA de IFN- e IL-4 e carga
parasitária nas culturas estimuladas. Entretanto, não houve diferenças entre os níveis de mRNA de
IL-4 e IL-10 tanto nas culturas com ou sem estímulo antigênico. Em parte, os resultados de
Rodrigues et al. (2009) estão de acordo com os obtidos com o presente estudo, em se tratando de
IFN- e carga parasitária. Contudo, nossos resultados mostraram níveis de IL-4 e IL-10, entre todas
as razões de co-cultivo, semelhantes ao grupo controle; todavia, houve reduções significativas de
IL-10 entre as razões 1:5, 1:2, 1:1 e 2:1 dos co-cultivos com linfócitos T CD4+ (p<0,05) e entre as
razões 1:5 e 1:1 nos co-cultivos com linfócitos T CD8+ (p<0,05). Neste contexto, é importante
ressaltar que, como não houve purificação de subpopulações de linfócitos, os ensaios de Rodrigues
et al. (2009) foram semelhante ao grupo de linfócitos totais deste trabalho. Além disso, no modelo
canino, com exceção dos primeiros estudos de Pinelli et al. (1994), Pinelli et al. (1995) e Pinelli et
al. (1999), em que, de fato, os co-cultivos foram realizados com linfócitos T purificados, embora
com uma metodologia diferente empregando irradiação celular, os demais estudos existentes na
literatura (Holzmuller et al., 2005; Lemesre et al., 2007; Rodrigues et al., 2007; Rodrigues et
al.,2009), foram realizados com linfócitos totais (T e B). No entanto, uma vez que o sistema
proposto tem potencial de ser aplicado na identificação de respostas primárias referentes à
polarização da resposta imune de cães imunizados contra LVC, torna-se altamente relevante o
conhecimento da exata condição a ser avaliada no sistema in vitro. Da mesma forma que a maioria
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dos estudos de co-cultivo com células caninas envolvem, basicamente CMSP bruto, e nos trabalhos
com resposta imune contra leishmaniose humana não é diferente. Esta condição também é
enfatizada nos dois trabalhos publicados por Nateghi Rostami et al. (2010 a,b), em que foi utilizada
uma técnica semelhante para purificar e co-cultivar por sete dias, linfócitos T CD4+ e T CD8+ com
macrófagos diferenciados a partir de monócitos do sangue periférico de voluntários que
apresentaram autocura de leishmaniose cutânea. Entretanto, nestes estudos não foi avaliada
atividade microbicida, mas linfoproliferação, bem como os viveis de IFN- em sobrenadante de
cultura. Neste sentido, os autores fizeram uma importante análise em avaliar o estímulo in vitro
destas células com o promastigotas de L. major vivas e mortas, percebendo que, níveis de IFN-
tornavam-se mais expressivos com células de pacientes que fizeram autocura e foram estimuladas
com o parasito vivo. Mais uma vez, análises desta natureza, abrem perspectivas sobre a utilização
detalhada desta técnica para avaliar diferentes candidatos e composições vacinais, haja vista a
diversidade de formulações antigênicas propostas até o momento, partindo desde uma composição
com parasitos autoclavados (Lasri et al.,1999; Mohebali et al., 2004), até a utilização de vacinas
quiméricas (Dey et al., 2009).
A análise de citocinas do tipo 1 tem sido considerada como um pré-requisito para compor
análises de imunogenicidade antes e após o desafio experimental com L. chagasi em ensaios
clínicos vacinais anti-LVC (Reis et al., 2010). Neste sentido, os resultados das dosagens de TNF-
mostraram aumento significativo entre as razões linfócito:macrófago, sobretudo a partir da razão
1:2 dos co-cultivos com células T CD4+ e 4:1 dos co-cultivos com linfócitos totais (p<0,05). Por
outro lado, níveis aparentemente menores desta citocina foram encontrados nas culturas com células
T CD8+, ainda assim foram maiores nas diferentes razões de linfócitos:macrófagos quando
comparadas às culturas controles (Figura 10). Alguns estudos relacionam esta citocina a um perfil
de resistência na LVC (Pinelli et al., 1994; Carrilo et al., 2007; Alves et al., 2009), ou ainda a
susceptibilidade quando associado a elevados níveis de IL-4 e IL-10 (Panaro et al., 2009), enquanto
Lage et al. (2007) não observaram qualquer relação com resistência ou susceptibilidade na LVC.
Por outro lado, estes últimos autores correlacionaram positivamente os elevados níveis de IFN- e
IL-10 com cães sintomáticos naturalmente infectados com L. chagasi, apresentando alta carga
parasitária esplênica. Além disto, Resende (2011) também não observaram relação entre os níveis
de TNF- e imunogenicidade e proteção em cães imunizados com as vacinas LBSap e LBSapSal.
Desta forma, torna-se evidente com base nos resultados obtidos, aliados aos trabalhos realizados
avaliando-se a história natural da LVC ou de candidatos vacinais contra esta doença, que ainda não
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está claro o papel da citocina TNF- como um biomarcador de resistência ou susceptibilidade à
infecção por L. chagasi em cães.
A potencial aplicabilidade deste sistema in vitro não se limita ao co-cultivo celular. Dentre
as condições analisadas neste estudo, é importante enfatizar a relevância de anticorpos da classe
IgG na internalização de promastigotas de Leishmania em macrófagos. Deste modo, os resultados
obtidos com a utilização do soro inativado de cães imunizados com a vacina LBSap na
internalização de L. chagasi por macrófagos após três horas da infecção in vitro, indicaram
diferença estatística entre o grupo tratado com soro autólogo e o grupo LBSap em relação ao
número de macrófagos infectados e à carga parasitária (p<0,05) (Figura 9). Estes resultados indicam
que os anticorpos contidos no soro (com o complemento inativado) de cães vacinados contra LVC
possam contribuir para o aumento do número de amastigotas/macrófago, antes do co-cultivo. De
fato, os relatos existentes na literatura avaliando a capacidade de ligação de L. chagasi a receptores
de complemento CR1 e CR3, favorecendo a internalização de macrófagos caninos, são bem
estabelecidos (Gonçalves et al., 2005; Sampaio et al., 2007). Entretanto, a única publicação
existente na literatura avaliou a influência do soro de cães vacinados com a vacina LiESAp sobre a
inibição da proliferação de promastigotas de L. infantum, bem como o aumento da atividade
microbicida de macrófagos co-cultivados com linfócitos totais (Bourdoiseau et al., 2009). Neste
sentido, o soro canino foi empregado sem que tenha sido realizado a inativação do sistema
complemento. Assim, estes autores observaram que o soro não inativado analisado em cultura de
promastigotas conferiu inibição do crescimento parasitário por até 48 horas. Além disto, na
condição do co-cultivo celular empregando-se linfócitos torais e macrófagos infectados por L.
infantum, o soro também não foi inativado, sendo observado uma taxa microbicida acima de 80%.
Contudo, estes autores enfatizaram apenas que a atividade das subclasses de IgG atuaria como um
importante fator na atividade microbicida dos macrófagos, sem discutir a importância da ação do
sistema complemento na opsonização do parasito, o que, de fato, poderia ter favorecido a lise das
promastigotas e consequentemente, uma elevada taxa de inibição parasitária (Bourdoiseau et
al.,2009). No entanto, em linhas gerais o trabalho de Bourdoiseau e colaboradores abre perspectivas
para a inclusão do soro de cães imunizados contra LVC em sistema de co-cultivo
linfócito:macrófago. Porém, esta inclusão deve ser realizada no momento da infecção por
promastigotas de Leishmania e não no momento da adição dos linfócitos, uma vez que, nesta etapa
o parasito já foi retirado pelas lavagens dos poços de cultura celular, não havendo mais função
biológica a manutenção do soro nesta fase do sistema.
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Vale ressaltar que no presente estudo, a inclusão do soro no sistema de co-cultivo celular
consistiu em uma análise preliminar para se avaliar sua influência neste sistema de análise in vitro.
Entretanto, torna-se fundamental avaliar neste sistema a habilidade de produção de óxido nítrico, de
citocinas do tipo I /II e imunomodulatórias, além da capacidade de lise de macrófagos infectados
por linfócitos T CD4+ e CD8+. Tais análises pretendem contribuir para compreender se após o
protocolo de imunização, diferentes candidatos vacinais seriam capazes de induzir memória
imunológica L. chagasi-específica, capaz de controlar o parasitismo in vitro.
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8. Conclusão

Com base no conjunto de dados obtidos neste trabalho, conclui-se que não é necessário
manter em meio de cultura, macrófagos com mais de cinco dias de diferenciação, para estudos de
infecção in vitro com promastigotas de L. chagasi. Isto está relacionado ao fato destas células, neste
estágio de maturação, terem habilidade fagocítica e microbicida.
Além disto, a técnica de co-cultivo entre macrófagos infectados com promastigotas de L.
chagasi e subpopulações de linfócitos T CD4+ e/ou T CD8+, induziu um perfil de produção de
óxido nítrico, citocinas do tipo I, tipo II e imunomodulatórias compatível com a frequência e carga
parasitária analisadas in vitro. Neste sentido, este sistema de co-cultivo parece apresentar um grande
potencial como metodologia a ser incorporada aos ensaios clínicos vacinais de Fase II, buscando
rastrear elementos da resposta imune na triagem de diferentes candidatos vacinais anti-LVC. Além
disso, o soro com o complemento inativado de animais imunizados pode ser incluído no sistema, no
momento da infecção, visando aumentar a internalização parasitária nos macrófagos.
Vale ressaltar que de acordo com os resultados obtidos, a razão de 1:2 de linfócitos T CD8 +
e macrófagos infectados por L. chagasi parece ser ideal para as análises in vitro, uma vez que o
aumento do número destes linfócitos no sistema de co-cultivo ocasiona lise celular exacerbada de
macrófagos. Além disso, as mesmas proporções são indicadas para o co-cultivo com células T
CD4+, ou para análise simultânea do co-cultivo com linfócitos T CD4+ e T CD8+ com macrófagos
infectados por L. chagasi. Estas indicações estão relacionadas ao perfil de produção de óxido nítrico
e das diferentes citocinas avaliadas (tipo I, tipo II e imunomodulatória) que permitiram a
manutenção de níveis intermediários da frequência do parasitismo em macrófagos e a estabilização
da carga parasitária nestas células. Isto permitiria avaliar a influência de subpopulações linfocitárias
(T CD4+ e/ou T CD8+) de animais imunizados com candidatos vacinais sobre a frequência e carga
parasitária, bem com da lise de macrófagos infectados por L. chagasi.
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9. Perspectivas

Os resultados obtidos neste trabalho estimulam a aplicação desta técnica como ferramenta de
busca por elementos relacionados à imunogenicidade e níveis de proteção empregando-se diferentes
candidatos vacinais anti-LVC. Sendo assim, as perspectivas consistem em:

(i) Aplicar esta metodologia em cães após completo protocolo de imunização em candidatos
vacinais como a LBSap, e em vacinas comercialmente disponíveis no mercado brasileiro
(Leishmune® e Leish-Tec®), e da Europa (CaniLeish®), analisando co-cultivo de linfócitos T CD4
e/ou T CD8 com macrófagos infectados por L. chagasi para análise do potencial desta técnica em
identificar elementos relacionados a imunoproteção.

(ii) Avaliar neste sistema a influência do soro autólogo sobre a frequência e carga parasitária
de macrófagos infectados por L. chagasi, em cães imunizados com as diferentes vacinas
comercialmente

disponíveis,

ou

com

diferentes

candidatos

vacinais.
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