
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP  

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – CiPharma  

Laboratório de Imunopatologia – LIMP 

 Laboratório Pesquisas Clínicas – LPC  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da proteção da vacina LBSapSal 

contra Leishmaniose Visceral Canina, frente ao 

desafio intradérmico experimental com 

Leishmania chagasi e extrato de glândula salivar 

de Lutzomyia longipalpis 
 

 

 

 

 
 
 

CAROLINE AMARAL DE MENDONÇA 
 

 

 

 

Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil 
Dezembro de 2011 



 

 
CAROLINE AMARAL DE MENDONÇA 

 

 

 

 

Avaliação da proteção da vacina LBSapSal 

contra Leishmaniose Visceral Canina, frente ao 

desafio intradérmico experimental com 

Leishmania chagasi e extrato de glândula salivar 

de Lutzomyia longipalpis  
 

 
 
 
 
Orientador: Dr. Rodolfo Cordeiro Giunchetti – Laboratório de Imunopatologia, Núcleo 
de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto  

Co-orientador: Dr. Alexandre Barbosa Reis – Laboratório de Imunopatologia, Núcleo 
de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Farmacêuticas da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto, como parte integrante 
dos requisitos para obtenção 
do Título de Mestre em 
Ciências Farmacêuticas. 

 

Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil 
Dezembro de 2011 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Catalogação: sisbin@sisbin.ufop.br  

M539a          Mendonça, Caroline Amaral. 

                           Avaliação da produção da vacina LBSapSal contra Leishmaniose visceral 
canina, frente ao desafio intradérmico experimental com Leishmania chagasi e 
extrato de glândula salivar de Lutzomyia longipalpis [manuscrito] / Caroline 
Amaral Mendonça  - 2011. 

                            87f.: il., color.; tabs. 

                            Orientador: Prof. Dr. Rodolfo Cordeiro Giunchetti. 
  Co-orientador: Prof. Dr. Alexandre Barbosa Reis. 

                            Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de  
                      Farmácia. Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas.    
                            Área de concentração: Fármacos e Medicamentos 
 

1. Vacinas - Teses. 2. Leishmaniose visceral - Teses. 3. Cão - Doenças - 
Teses. 4. Imunohistoquímica - Teses. 5. Leishman Donovan Units (LDU) - 
Teses. I. Universidade Federal de Ouro Preto. II.  Título.    

                                                       CDU: 616.993.161:615.371 





Colaboradores 
 
Dra. Cláudia Martins CarneiroI 
Dra. Marta de LanaII 

Dra. Renata Guerra de SáIII  
Dr. Olindo Assis Martins FilhoIV  
Dra. Andréa Teixeira CarvalhoIV  
Dr. Nelder Figueiredo GontijoV 

Dr. Rodrigo Corrêa OliveiraVI 
Dr. Oscar Bruna Romero VII  
Ms. Bruno Mendes RoattI 
Ms. Rodrigo Dian de Oliveira AguiarI 
Henrique Gama KerI 
 
I – Laboratório de Imunopatologia, Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais. 
II – Laboratório de Doença de Chagas, Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade 
Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais. 
III – Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, 
Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais. 
IV – Laboratório de Biomarcadores de Diagnóstico e Monitoração, Centro de Pesquisas René Rachou, 
Fundação Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
V – Laboratório de Fisiologia de Insetos Hematófagos, Departamento de Parasitologia, Instituto de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
VI - Laboratório de Imunologia, Centro de Pesquisas René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, Belo 
Horizonte, Minas Gerais. 
VII - Laboratório de Agentes Recombinantes, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
 
Suporte Financeiro 

FAPEMIG – Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais –  Prospecção de Biomarcadores de 
Resistência e Susceptibilidade em Cães Imunizados com as Vacinas LBSap e LBSapSal Após o Desafio 
Experimental com Leishmania chagasi e Saliva de Lutzomyia longipalpis (Processo Nº: APQ-02473-10) 

CNPQ - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - 
Análise da Resposta Imune Compartimentalizada em Órgãos Linfóides de Cães Imunizados com as 
Vacinas LBSap e LBSapSal Após o Desafio Experimental com Leishmania chagasi e Saliva de 
Lutzomyia longipalpis (Processo Nº: 473234/2010-6) 

PAPES IIIB – Programa de Apoio a Pesquisa em Saúde, FIOCRUZ/RJ – Estudo da Resposta Imune 
Celular, Humoral e Molecular em Cães Imunizados com Saliva de Flebotomíneos e com uma Vacina 
anti-LVC 

FEOP Projeto Convênio CPqRR/UFOP/FEOP/Canil de Experimentação em Leishmanioses. 

PRONEX (FAPEMIG/CNPq) - Leishmaniose visceral canina: programa interinstitucional para o 
desenvolvimento de métodos de combate à endemia  

Apoio e Instituições Parceiras 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Centro de Pesquisa René Rachou, FIOCRUZ/MG 
Universidade Federal de Minas Gerais  



 

 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família 



 

 VI

Agradecimentos 

Aos meus pais Hélcio e Míriam por acreditarem em mim e me apoiarem nas minhas 

diferentes escolhas, por tudo que fizeram para minha formação pessoal e profissional e 

por todo amor e carinho que sempre tiveram por mim; 

 

Ao Matheus, que esteve sempre ao meu lado, pela paciência, compreensão, confiança, 

companhia, amizade, amor e carinho; 

 

Aos meus irmãos Cássio e Renan pelas brincadeiras, amizade e companheirismo; 

 

Aos meus avós, tios, tias, primos e primas que me apoiaram nesta jornada;  

 

Aos amigos de Belo Horizonte, Corinto, Divinópolis, Ouro Preto que não importa onde 

estejam, torcem sempre por mim; 

 

À Lulu, por sempre me fazer companhia; 

 

Ao meu orientador Rodolfo Cordeiro Giunchetti, pela oportunidade de realizar o 

mestrado me proporcionando ampliar meus conhecimentos. Pela imensa contribuição na 

minha formação acadêmica e científica. Muito obrigado por tudo;  

 

Ao meu co-orientador Dr. Alexandre Barbosa Reis, agradeço também por contribuir na 

minha formação acadêmica e científica, ampliando assim, meus conhecimentos;  

 

À Profa. Cláudia Martins Carneiro por todos os momentos de aprendizado e apoio;  

 

À Profa. Vanja, Wendel, Sheler, Bruno, Rodrigo, Henrique e Juliana pelos 

ensinamentos; 

 

Ao Caio pela companhia, pelas longas conversas, apoio e amizade; 

 

À Lucilene, Ludmila, Carol, Kátia, Gleice e Kelvinson pela companhia, apoio e 

amizade;  



 

 VII

 

Aos companheiros de pós-graduação, Samuel, Micheline, Paula, Amanda, Lorena, 

Nádia, Mariana, Levi, Jamile, Fernando, Flávia pela convivência e companhia; 

 

A todos os alunos de iniciação científica que contribuíram para o desenvolvimento dos 

diferentes experimentos do nosso grupo de pesquisa;  

 

À Tânia, Nathália, Renata, Aline e Laser por colaborar com a ordem do laboratório, 

contribuindo para o bom funcionamento das diversas atividades desempenhadas e em 

especial pela amizade de vocês; À Maria pelos ensinamentos. 

 

À Mirela, secretária do CiPharma, e Cida, secretária do NUPEB pela ajuda em resolver 

problemas e pela grande simpatia em sempre nos atender; 

 

Ao Centro de Ciência Animal da UFOP e todos os seus funcionários: por todo esforço e 

trabalho na manutenção e cuidado dos animais de experimentação; 

 

Ao CiPharma que me proporcionou a oportunidade de realizar este trabalho; 

 

À Pro-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação da UFOP em nome do Prof. Tanus Jorge.



 

 VIII

Índice 

Lista de Tabelas ............................................................................................................................... X 

Lista de Figuras ............................................................................................................................... XI 

Lista de abreviaturas e siglas ......................................................................................................... XII 

Resumo ......................................................................................................................................... XIV 

Abstract ......................................................................................................................................... XV 

1.Introdução ................................................................................................................................ 16 

2. Revisão da Literatura ............................................................................................................... 20 

2.1 - A importância do cão no contexto da leishmaniose visceral ................................................ 21 

2.2 - Estratégias Imunoprofiláticas contra Leishmaniose Visceral Canina .................................... 24 

2.2.1 - Ensaios clínicos vacinais de Fase I e II ............................................................................ 25 

2.2.2 - Ensaios clínicos vacinais de Fase III ................................................................................ 26 

2.2.3 - Utilização de proteínas da glândula salivar de flebotomíneos ...................................... 27 

2.3 - Ferramentas metodológicas para análise de proteção em ensaios clínicos vacinais contra 

leishmaniose visceral canina ......................................................................................................... 30 

3 Justificativa ............................................................................................................................... 33 

4 Objetivos .................................................................................................................................. 35 

4.1 Objetivo geral .......................................................................................................................... 36 

4.2 Objetivos específicos ............................................................................................................... 36 

5 Materiais e Métodos ................................................................................................................ 37 

5.1 – Vacina LBSapSal .................................................................................................................... 38 

5.2 – Delineamento Experimental................................................................................................. 38 

5.3 – Caracterização clínica dos animais ....................................................................................... 42 

5.4 - Obtenção de amostras biológicas ......................................................................................... 42 

5.5 - Técnicas de diagnóstico parasitológico e quantificação da carga parasitária ...................... 42 

5.5.1- Isolamento de parasito após cultivo de fragmento de baço em meio NNN/LIT ............ 42 



 

 IX

5.5.2- LDU .................................................................................................................................. 43 

5.5.3-Imunohistoquímica anti-Leishmania ................................................................................ 43 

5.5.4- PCR em Tempo Real ........................................................................................................ 45 

5.5.5- Cálculos de proteção vacinal ........................................................................................... 50 

6 Resultados ................................................................................................................................ 54 

6.1) Avaliação clínica e diagnóstico parasitológico por isolamento do parasito em cultura e por 

microscopia óptica ........................................................................................................................ 55 

6.1.1) Avaliação clínica dos animais .......................................................................................... 55 

6.1.2 – Diagnóstico parasitológico empregando-se microscopia óptica para diagnóstico e 

quantificação da carga parasitária através do método de LDU e diagnóstico empregando a 

técnica de imunohistoquímica em amostras de pele e baço .................................................... 56 

6.2) Avaliação parasitológica empregando-se ferramentas da biologia molecular ...................... 58 

6.3) Comparação entre as técnicas de detecção do parasito Leishmania e avaliação da taxa de 

proteção vacinal e eficácia experimental em cães submetidos aos diferentes protocolos vacinais 

após 885 dias do desafio experimental com L. chagasi associado a saliva de L. longipalpis ........ 59 

7 Discussão .................................................................................................................................. 63 

8 Conclusão ................................................................................................................................. 72 

9 Perspectivas.............................................................................................................................. 74 

10 Bibliografia ............................................................................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 



 

 X

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Sequência de primers forward e reverse referentes aos genes constitutivo e alvo 

do parasito, função, tamanho do amplicon gerado, número de acesso das seqüências no 

Gene Bank, eficiência da reação de qPCR e R2 dos primers utilizados na reação qPCR....47 

Tabela 2: Temperatura de melting referente às curvas de dissociação de L. braziliensis, L. 

chagasi e L. amazonensis......................................................................................................51 

Tabela 3 - Avaliação clínica de cães, submetidos aos diferentes protocolos vacinais após o 

desafio com L. chagasi.........................................................................................................54 

Tabela 4: Avaliação parasitológica através dos métodos de LDU e de imunohistoquímica 

(IHQ), em cães submetidos aos diferentes protocolos vacinais após desafio com L. 

chagasi..................................................................................................................................57 

Tabela 5: Avaliação parasitológica através da técnica de Real Time PCR (qPCR) em cães 

submetidos aos diferentes protocolos vacinais após desafio com L. chagasi.......................58 

Tabela 6: Apresentação Global dos Resultados da Vacina LBSapSal.................................60 

Tabela 7: Apresentação dos resultados de eficácia e proteção vacinais..............................61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XI

Lista de Figuras 

Figura 1: Fluxograma do Delineamento Experimental.......................................................40 

Figura 2: Sensibilidade do ensaio de PCR em tempo real...................................................50 

Figura 3: Especificidade do ensaio de PCR em tempo real.................................................50 

Figura 4: (A) Representação da dissociação da curva padrão e de uma amostra negativa 

(NTC)....................................................................................................................................51 

Figura 5: Curvas de dissociação de (A) baço e (B) pele de cães naturalmente infectados, 

com alta carga parasitária......................................................................................................52 

Figura 6: Curvas de dissociação de (A) baço e (B) pele de cães naturalmente infectados, 

com baixa carga parasitária...................................................................................................52 

Figura 7: Fotomicrografias de cortes histológicos de pele e baço de cães submetidos a 

reação imuno-histoquímica (estreptoavidina–peroxidase) para detecção de 

Leishmania............................................................................................................................56 

Figura 8: Fotomicrografias de esfregaços por aposição da pele (ponta de orelha) e baço de 

cães positivos e amostra em estudo......................................................................................56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XII

Lista de abreviaturas e siglas 

Ag - antígeno 
AS - assintomáticos 
BCG - Bacillus Calmette-Guérin 
CCA/UFOP – Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto 
CD - Cluster of differentiation 
CD4 - marcador de superfície celular da subpopulação de linfócitos T auxiliares/indutores 
CD5 - marcador de superfície celular delinfócitos T 
CD8 - marcador de superfície celular da subpopulação de linfócitosTcitotóxico/supressores 
CD21 - marcador de superfície celular de linfócitos B 
CD25 – marcador de superfície celular de células T reguladoras 
cm - centímetro 
DAB - diaminobenzidina 
DTH – reação de hipersensibilidade tardia 
EDTA - anticoagulante quelante de cálcio 
ELISA - Enzyme linked immunosorbent assay 
fg - fentograma 
IFAT – Indirect Fluorescent Antibody Technique 
IFN-γ - interferon-gama 
Ig - imunoglobulina 
IgA - imunoglobulina da classe A 
IgE - imunoglobulina da classe E 
IgG - imunoglobulina da classe G 
IgG1- imunoglobulina da subclasse G1 
IgG2- imunoglobulina da subclasse G2 
IgM - imunoglobulina da classe M 
IHQ - imunohistoquímica  
IL-4 - interleucina 4 
IL-10 - Interleucina 10 
kDA – kilo-Dalton 
Kg - kilograma 
LDU – Leishman Donovan Units 
LIT - Liver Infusion Tryptose  
LV - Leishmaniose Visceral 
LVC - Leishmaniose Visceral Canina 
M – molar  
mg - miligrama 
mL – mililitro 
MO - medula óssea 
ng - nanograma 
NNN - Nicole, Novy & Neal  
OPAS – Organização Panamericana de Saúde 
OS - oligossintomáticos 
pb – pares de base 
PBMC - Peripheral blood mononuclear cells 
PBS - Phosphate buffer saline 



 

 XIII

PCR – reação em cadeia da polimerase 
pH - potencial hidrogeniônico 
qPCR - reação em cadeia da polimerase quantitativa 
rpm - rotação por minuto 
S - sintomáticos 
SGE - sand fly gland extract  
SRD – sem raça definida 
TE – tampão Tris-EDTA 
TGF-β - fator de transformação do crescimento β 
TNF-α - fator de necrose tumoral tipo α 
UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto 
x - vezes 
WHO - World Health Organization 
ºC - graus Celsius 
µg – micrograma 
µL - microlitro 
µm – micrometro 
% - percentual 



 

 XIV

Resumo 

No Brasil, o controle da leishmaniose visceral (LV) tem sido baseado num “tripé” de ações 
que preconiza o tratamento de casos humanos, o combate ao vetor e a eliminação de cães 
soropositivos, que infelizmente não tem alcançado bons resultados na redução dos casos de LV 
humana e canina. Assim, a imunoprofilaxia surge como uma das alternativas mais importantes para 
o controle da LV. Considerando que até o momento ainda não existem vacinas que sejam 
comprovadamente protetoras, nosso grupo de pesquisa tem empregado esforços no 
desenvolvimento de protótipos vacinais contra leishmaniose visceral canina (LVC). Um destes 
protótipos é a vacina LBSapSal, composta por antígenos de Leishmania braziliensis associada ao 
extrato de glândula salivar de Lutzomyia longipalpis (SGE) e ao adjuvante saponina. Estudos 
prévios em cães vacinados com a vacina LBSapSal revelaram a indução de forte imunogenicidade, 
marcada pelo aumento de linfócitos T CD8+ circulantes, dos níveis de óxido nítrico séricos e por 
uma produção balanceada de isotipos de IgG (IgG1/IgG2) indicando uma resposta imune mista do 
tipo 1 e tipo 2. Tais resultados indicam que a vacina LBSapSal induz uma resposta imune protetora 
anti-LVC. Desta forma o presente trabalho tem como objetivo central avaliar a capacidade 
imunoprofilática da vacina LBSapSal através de estudos de proteção após o desafio experimental 
com promastigotas de Leishmania chagasi. Foram utilizados 20 cães, com idade de 210 dias, sem 
raça definida que foram subdivididos em quatro grupos experimentais com cinco animais cada um, 
entre os quais: (i), grupo CID, (ii) grupo Sal, (iii) grupo LBSal e (iv) grupo LBSapSal. Foram 
ministradas três aplicações vacinais subcutâneas em intervalos de 30 dias. Após 3 meses do último 
inóculo, os cães foram desafiados com 1x107 promastigotas de L. chagasi associadas ao conteúdo 
de cinco ácinos de glândula salivar de L. longipalpis por via intradérmica. Estes animais foram 
acompanhados por um período de 885 dias após o desafio, onde foi coletado material biológico para 
a realização de análise parasitológica da proteção vacinal. Coletas de tecidos de pele e baço foram 
realizadas para uma investigação da presença do parasito e da carga parasitária nestes órgãos. Nesta 
investigação foi realizado o isolamento do parasito pela técnica de esplenocultura utilizando o meio 
NNN/LIT e avaliação do parasitismo por meio de imunohistoquímica anti-Leishmania, análise de 
imprints de tecidos por microscopia óptica (Giemsa) e reação de PCR em Tempo Real (qPCR) nos 
tecidos. Dentre as metodologias parasitológicas, a qPCR apresentou alta sensibilidade para detectar 
L. chagasi na pele e no baço de cães que apresentam baixa carga parasitária. Os resultados de qPCR 
nos permitiu observar o aumento dos níveis de eficácia vacinal experimental, em relação ao grupo 
controle (CID) ao se incorporar antígeno de saliva (Sal) e saliva mais antígeno de Leishmania 
(LBSal). Adicionalmente, aumento dos níveis de proteção e eficácia foram obtidos pela 
incorporação do adjuvante saponina aos antígenos de saliva de flebotomíneo e de Leishmania 
(LBSapSal). Neste sentido, os resultados mostraram que a vacina LBSapSal conferiu 80% de 
proteção na pele, enquanto que todos os cães apresentaram parasitismo no baço. Nossos dados nos 
permite supor o potencial que a vacina LBSapSal tem em proteger a pele contra a infecção por L. 
chagasi Desta forma, nos animais imunizados com LBSapSal, a redução da frequência do 
parasitismo cutâneo poderia implicar na redução da transmissão de Leishmania para o inseto vetor, 
podendo contribuir no controle deste parasito.  
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Abstract 

In Brazil, control of visceral leishmaniasis (VL) has been based on a "tripod" of action that 
addresses the treatment of human cases, the vector control and elimination of seropositive dogs, 
which unfortunately hasn´t achieved good results in reducing cases of human and canine VL. Thus, 
immunoprophylaxis appears as one of the most important alternative for the control of 
VL. Considering that so far there are still no proven vaccines that are protective, our research group 
has used efforts in developing prototypes vaccine against canine visceral leishmaniasis (CVL). One 
of these prototypes is LBSapSal vaccine consisting of antigens of Leishmania braziliensis 
associated with salivary gland extract of Lutzomyia longipalpis (SGE) and the saponin 
adjuvant. Previous studies in dogs vaccinated with LBSapSal revealed the induction of strong 
immunogenicity, marked by increased levels of CD8 + T circulating cells, of serum nitric oxide and 
a balanced production of IgG isotypes (IgG1/IgG2), indicating a mixed immune response type 1 
and type 2. These results indicate that the vaccine LBSapSal induces an immune response anti-
LVC. Thus the present work is mainly aimed to assess the immunoprophylactic ability of the 
vaccine LBSapSal through studies of protection after experimental challenge with promastigotes of 
Leishmania chagasi. We used 20 mongrel dogs, aged 210 days, that were divided into four groups 
with five animals each, including: (i), group CID, (ii) Sal group, (iii) group LBSal and (iv) group 
LBSapSal. Three vaccine subcutaneous applications were given at intervals of 30 days. After three 
months of last inoculum, the animals were challenged, intradermally, with 1x107 promastigotes of 
L. chagasi associated with five lobes of the salivary gland of L. longipalpis. These animals were 
followed for a period of 885 days after the challenge, wich was collected biological material to 
perform parasitological analyses of vaccine protection. Samples of skin and spleen were performed 
to investigate the presence of a parasite and the parasite burden in this organs.  In this investigation 
we performed the isolation of the parasite in spleen samples using NNN/LIT medium, and to 
evaluate the parasitism by immunohistochemical anti-Leishmania, analysis of tissues imprints by 
optical microscopy (Giemsa) and by PCR Real-Time (qPCR). Among the parasitological methods, 
the qPCR presented high sensitivity to detect L. chagasi in the skin and spleen of dogs presenting 
low parasite burden. The results allowed us to observe the increased levels in the experimental 
vaccine efficacy in comparission to the control group (CID) by incorporating saliva (Sal) and saliva 
more Leishmania antigen (LBSal). Additionally, increased levels of protection and efficacy were 
obtained by incorporation of saponin adjuvant to Leishmania an sand fly saliva antigens 
(LBSapSal). In this sense, the results shoed that the LBSapSal vaccine elicited 80% of protection in 
the skin, whereas all dogs presented parasitism in the spleen. Our data allows us hypothesize the 
potencial that LBSapSal vaccine has in protect the skin againts L. chagasi. Thus, in the animals 
immunized with LBSapSal the reduction of the frequency of parasitism in the skin could result in 
the reduction of Leishmania transmission to the insect vector, which may contribute to control this 
parasite.
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 As leishmanioses são um conjunto de doenças com diferentes manifestações 

clínicas que podem ser classificadas como leishmaniose tegumentar e leishmaniose 

visceral. A leishmaniose tegumentar pode ser subdividida em três formas clínicas 

diferentes: cutânea, cutâneo-mucosa e cutâneo-difusa. A forma cutânea pode causar 

nódulos ou ulcerações de bordo elevado e de fundo plano no local da picada do 

flebotomíneo. Essas lesões podem ser únicas, múltiplas (de inoculação ou por 

disseminação) ou de recidiva e pode haver cura lenta e espontânea das lesões deixando 

cicatrizes (WHO, 2011; COSTA et al. 2003; GONTIJO e CARVALHO, 2003; AMIM e 

MANISALI, 2000). A leishmaniose cutâneo-mucosa causa ulcerações que acometem a 

mucosa nasofaríngea, podendo comprometer o septo nasal, levando ao quadro conhecido 

como “nariz de tapir” (GONTIJO E CARVALHO, 2003). E a forma clínica cutâneo-difusa 

causa lesões cutâneas nodulares crônicas disseminadas que não cicatrizam 

espontaneamente e são difíceis de serem tratadas (WHO, 2011). No Brasil, as espécies 

causadoras da leishmaniose tegumentar são Leishmania amazonensis, Leishmania 

guyanensis e Leishmania braziliensis (OPAS, 2011). Já a leishmaniose visceral (LV) é 

causada pela espécie Leishmania chagasi, Leishmania infantum e Leishmania donovani 

(WHO 2011; OPAS, 2011; KUHLS et al., 2005; MAURICIO et al., 2000). Tem sido 

descrito que as espécies de L. chagasi e L. infantum apresentam características bioquímicas 

e moleculares semelhantes, indicando serem a mesma espécie (MAURICIO et al., 2000). A 

leishmaniose visceral, também chamada de Kala-azar, pode levar à perda de peso, anemia, 

hepatoesplenomegalia, pancitopenia e linfadenopatia periférica e pode causar ainda, febre, 

tosse, dores abdominais, diarréia, caquexia (WHO, 2011; GUERIN, 2002). A LV é uma 

doença crônica e se não tratada adequadamente pode levar à morte (WHO, 2011; 

GONTIJO e MELO, 2004) e, portanto constitui um sério problema de saúde pública.  

A LV está distribuída principalmente nas regiões mais pobres do mundo, como 

continente latino americano, leste africano e sudeste asiático e ainda nas regiões da Europa 

que margeiam o Mediterrâneo, como França, Itália, Grécia, Malta, Espanha e Portugal 

(WHO, 2011). Dados epidemiológicos mostram que esta doença possui uma incidência 

mundial de 500 mil casos por ano (DESJEUX, 2004). Em 2006, ocorreram 300 mil casos 

no sul da Ásia, 30 mil casos no leste africano e o Brasil ficou em terceiro lugar no ranking 

mundial com 4 mil casos (ALVAR et al., 2008). A LV está amplamente distribuída, 
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atingindo as cinco regiões brasileiras. Na década de 90, aproximadamente 90% dos casos 

notificados de LV ocorreram na região Nordeste, porém a doença vem se expandindo para 

as outras regiões, e, recentemente, a região Nordeste representa 48% dos casos de LV do 

país. Nos últimos 10 anos, dados epidemiológicos demonstram a urbanização da 

leishmaniose visceral, destacando-se surtos ocorridos no Rio de Janeiro (RJ), Belo 

Horizonte (MG), Araçatuba (SP), Santarém (PA), Corumbá (MS), Teresina (PI), Natal 

(RN), São Luis (MA), Fortaleza (CE), Camaçari (BA) e, mais recentemente, as epidemias 

ocorridas nos municípios de Três Lagoas (MS), Campo Grande (MS) e Palmas (TO). 

Dados dos últimos 10 anos relatam ainda, uma média anual de 3.379 casos, com uma 

incidência de 1,9 casos por 100.000 habitantes.  E nos últimos quatro anos, a letalidade 

média da LV foi de 6,3%. (MINISTÉRIO DA SAÚDE/GUIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2009).   

Essas doenças são transmitidas pelos agentes etiológicos do gênero Leishmania 

através da picada do flebotomíneo. No Velho Mundo, o principal vetor da doença pertence 

ao gênero Phlebotomos e no Novo Mundo o principal vetor pertence ao gênero Lutzomyia 

(GONTIJO E CARVALHO, 2003). No Brasil, o principal vetor da leishmaniose visceral é 

o Lutzomyia longipalpis (COSTA, 2008; LAINSON & RANGEL, 2005). A transmissão da 

leishmaniose ocorre quando o vetor infectado com Leishmania se alimenta do hospedeiro 

vertebrado e assim, infectando-o com o parasito (WHO, 2011). Antigamente, o ciclo da 

leishmaniose era basicamente silvestre, onde os hospedeiros vertebrados eram animais 

silvestres como raposas e gambás, mas atualmente, com a crescente urbanização 

desordenada, o ciclo tornou-se predominantemente urbano, onde o principal hospedeiro 

vertebrado é o cão doméstico (WHO, 2011; COSTA, 2008). Para evitar que este ciclo 

ocorra, o Ministério da Saúde preconiza um tripé de ações que constituem no tratamento de 

casos humanos, utilizando-se da droga Glucantime, na eliminação do inseto vetor, com uso 

de inseticidas piretróides e na eutanásia de cães soropositivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTESCIMENTO, 2009; 

MAGALHÃES et al., 1980). Desta forma, as perspectivas de controle ainda estão muito 

dependentes dos avanços científicos para obter melhorias no diagnóstico rápido da 

leishmaniose visceral canina (LVC), o que facilitaria a eliminação de cães doentes e 

consequentemente, a eliminação de reservatórios do parasito. Esta hipótese é reforçada por 
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diferentes estudos realizados nos últimos anos sobre a infecção por L. chagasi/L. infantum 

em cães, sugerindo que o controle da LV humana depende de um controle efetivo da LVC 

(ALVAR  et al., 2004). No entanto, a eutanásia de cães soropositivos tem se mostrado como 

uma das maiores dificuldades de se aplicar o tripé de ações, preconizado pelo Ministério da 

Saúde no Brasil, para o combate da LV.  Este fato está relacionado à resistência dos 

proprietários de animais com LVC em aceitar esta medida, considerando o papel que o cão 

representa na sociedade atual como animal de companhia e/ou de guarda. Infelizmente até o 

momento não há qualquer esquema terapêutico eficaz na promoção da cura parasitológica 

dos animais com LVC, de forma a impedir a transmissão do parasito a flebotomíneos. Além 

disto, o tratamento da LVC pode ocasionar a seleção de cepas resistentes às drogas 

utilizadas para o tratamento humano e por isto o emprego da terapêutica anti-LVC, 

independentemente do tipo de fármaco utilizado, é proibida pelo Ministério da Saúde de 

nosso país (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). Neste sentido, torna-se 

fundamental o desenvolvimento de esquemas terapêuticos e/ou vacinais efetivos em cães, 

de modo que não ocorra a transmissão do parasito, e desta forma, seja possível realizar o 

controle da leishmaniose visceral (WHO, 2011). 
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2.1 - A importância do cão no contexto da leishmaniose visceral 

O cão é um excelente modelo experimental para o estudo da leishmaniose visceral, 

pois a doença neste animal mimetiza o que ocorre em humanos (REIS et al., 2010; 

GIUNCHETTI et al., 2008c; GIUNCHETTI et al., 2007, GARG E DUBE, 2006). Além 

disto, ele tem grande importância no combate à leishmaniose visceral, pois atua como 

reservatório natural do parasito e é o animal no qual as medidas de controle são aplicadas 

(REIS et al., 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTESCIMENTO, 2009). No cão, a doença pode permanecer 

assintomática por um longo período no qual não é possível identificação de qualquer sinal 

clínico sugestivo da LVC, caracterizando o quadro assintomático (GARG E DUBE, 2006; 

MANCIANTI et al., 1988). Neste sentido, buscando identificar e categorizar os cães de 

acordo com as manifestações clínicas, foram propostas três classificações para este modelo: 

(i) forma clínica assintomática (AS), comumente relacionada ao controle do parasitismo, 

(ii ) forma clínica oligossintomática (OS), na qual os animais infectados possuem até três 

sinais clínicos não debilitantes da doença e (iii ) a forma clínica sintomática (S), onde os 

cães infectados possuem mais de três sinais clínicos sugestivos da doença (REIS et al., 

2010; GIUNCHETTI et al., 2008b; GIUNCHETTI et al., 2008a; REIS et al., 2006c, REIS 

et al., 2006b, REIS et al., 2006a; PINELLI et al., 1995; MANCIANTI et al., 1988). Entre 

os sinais clínicos mais comumente observados na LVC destacam-se: alterações 

dermatológicas (opacificação, queda de pêlos, úlceras na pele, dermatites localizadas ou 

generalizadas), perda de peso, onicogrifose, hepatoesplenomegalia, ceratoconjuntivite, 

ceratite com opacificação de córnea, paresia dos membros posteriores, que geralmente 

completam o quadro clínico evolutivo (GIUNCHETTI et al.; 2006, REIS, 2001; GENARO, 

1993). A forma clínica sintomática é comumente debilitante, relacionada ao 

comprometimento do controle do parasitismo ocasionado pelo exacerbado grau de 

imunossupressão (GIUNCHETTI et al., 2008a; REIS et al., 2006a; PINELLI et al., 1995; 

PINELLI et al., 1994). Desta forma é de extrema importância o estudo de biomarcadores de 

resistência ou susceptibilidade na leishmaniose visceral canina (LVC), pois norteiam 

estudos de candidatos vacinais anti-LVC. Assim, buscando desenvolver estratégias 

imunoprofiláticas e/ou terapêuticas anti-LVC, alguns grupos de pesquisa se dedicaram ao 

estudo de biomarcadores clínicos e laboratoriais relacionados à resistência ou 
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susceptibilidade em cães naturalmente ou experimentalmente infectados por L. chagasi/L. 

infantum. 

Neste sentido, Reis et al. (2006a) e Reis et al. (2006c) relataram que as formas 

clínicas mais graves da LVC estão associadas a um quadro hematológico com marcada 

leucopenia caracterizada por linfopenia, monocitopenia e eosinopenia. Ainda, Reis et al. 

(2006c) demonstraram que entre os biomarcadores associados a resistência à infecção na 

LVC se destacaram principalmente, o aumento nos níveis de células T CD5+, T CD4+, T 

CD8+ e de células B CD21+ circulantes, presentes na forma clínica assintomática ou em 

cães com baixa carga parasitária na medula óssea. Já Coura-Vital et al. (2011) relataram 

aumento na concentração de linfócitos T, com altos níveis de células T CD4+, em cães 

assintomáticos sorologicamente e PCR positivos (AD-II) e cães assintomáticos 

sorologicamente negativos mas PCR positivos (AD-I) em comparação com cães 

sintomáticos, enquanto que apenas cães AD-II  obtiveram altos níveis de células T CD8+. 

Pode-se verificar ainda que cães controle e cães AD-II apresentaram altas concentrações de 

linfócitos B CD21+. 

Já do ponto de vista da resposta imune compartimentalizada, foi observado na pele 

de cães naturalmente infectados, uma produção balanceada de citocinas do tipo 1 (proteção) 

e tipo 2 (progressão da doença), tendendo para uma maior produção de citocinas do tipo 2, 

principalmente IL-4, em cães com sinais clínicos e alto parasitismo (BRACHELENTE et 

al., 2005). Em linfonodos de cães naturalmente infectados por L. chagasi, classificados 

como sintomáticos e apresentando alto parasitismo, foi observado aumento da expressão de 

IL-10 e TGF-β, enquanto que cães assintomáticos e com baixa carga parasitária, 

apresentaram altos níveis de IFN-γ e TNF-α (ALVES et al., 2009). Estes resultados 

sugerem que o aumento da expressão de citocinas do tipo 1 (IFN-γ e TNF-α) ou citocinas 

do tipo 2  (IL-10 e TGF-β) em linfonodos, determinam a carga parasitária e a forma clínica 

em que o animal se encontra na LVC (ALVES et al., 2009). De forma interessante, no 

compartimento esplênico, Lage et al. (2007) observaram que existe um equilíbrio na 

produção de citocinas do tipo 1 e 2 em animais naturalmente infectados, com predomínio 

na produção de IL-10, o que seria uma consequência do aumento do parasitismo na 

progressão clínica da LVC. Ainda no compartimento esplênico, Strauss-Ayali et al. (2007), 
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demonstraram que a infecção por L. infantum estimula a expressão de um padrão misto de 

citocinas do tipo 1 e 2 e que o aumento da expressão de IL-4 está relacionada com a 

manutenção do parasitismo. De fato, durante a progressão clínica da LVC, o fígado e o 

baço de cães assintomáticos e sintomáticos apresentaram altos níveis de TGF-β1, IL-10 e 

de IFN-γ (CORRÊA et al., 2007). Desta maneira, parece haver um consenso na literatura de 

que a resposta imune na LVC é o resultado de um padrão misto de citocinas tipo 1 e tipo 2. 

Considerando a resposta imune humoral na LVC, diversos trabalhos foram 

realizados associando a progressão da doença com os níveis de imunoglobilinas em cães 

infectados com L. chagasi/ L. infantum. Bourdoiseau et al. (1997) e Vercammen et al. 

(2002) relataram que as formas clínicas assintomática e sintomática apresentam um 

aumento dos níveis de IgG total e de IgG2. Da mesma forma, Reis et al. (2006a) e Reis et 

al. (2006b) observaram que cães sintomáticos ou com alto parasitismo apresentaram níveis 

elevados de IgG total, IgG2, IgM, IgA e IgE, enquanto que cães assintomáticos ou com 

baixo parasitismo apresentaram níveis de IgG1 aumentados. Leandro et al. (2001) e 

Cordeiro-da-Silva et al. (2003) também documentaram que ocorre um aumento de IgG2 em 

cães sintomáticos. Porém, alguns autores mostraram que cães sintomáticos apresentam altas 

concentrações de anticorpos IgG1 anti-Leishmania em relação a cães assintomáticos 

(NIETO et al., 1999; DEPLAZES et al., 1995). Desta forma, atualmente não há um 

consenso na literatura sobre qual isototipo de IgG estaria relacionado a resistência ou 

susceptibilidade na LVC, uma vez que os trabalhos anteriores utilizaram anticorpos 

policlonais, que não são considerados específicos para os tipos de subclasses de IgG, o que 

impediria concluir qual tipo de imunoglobulina estaria realmente relacionada com 

resistência ou susceptibilidade (Day, 2007). 

Já do ponto de vista parasitológico, é importante ressaltar que a avaliação da carga 

parasitária em diferentes tecidos consiste também em um importante biomarcador de 

resistência e susceptibilidade na LVC. De acordo com Reis et al. (2006a) e Reis et al. 

(2006b), a pele, o baço e a medula óssea seriam os tecidos que melhor correlacionam a 

carga parasitária com o estado clínico da doença, sendo portanto órgãos de eleição para o 

diagnóstico parasitológico no cão. Outros estudos têm sido realizados buscando avaliar 

aspectos histopatológicos e parasitológicos considerando os principais compartimentos 
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alvos do parasitismo na LVC, entre os quais pele, baço, fígado e linfonodo (GUERRA et 

al., 2009; GIUNCHETTI et al., 2008b; GIUNCHETTI et al., 2008a; GIUNCHETTI et al., 

2006; GIUNCHETTI et al. 2004, LIMA et al., 2004) e reforçam que a forma clínica 

assintomática está intimamente relacionada à resistência, enquanto que a forma sintomática 

seria caracterizada pela maior susceptibilidade a infecção na LVC. 

Diante do exposto, os diferentes estudos descritos anteriormente indicam que os 

animais sintomáticos apresentam frequentemente biomarcadores relacionados a 

susceptibilidade, sendo caracterizados por aumento dos níveis de IgG, IgM, IgA e IgE, 

ainda altos níveis de TGF-β, IL-10 e IL-4 com predominância de alta carga parasitária. Já 

os animais assintomáticos apresentariam biomarcadores característicos da resistência na 

LVC, onde a resposta imune é predominantemente celular, com aumento dos níveis de 

IFN-γ e TNF-α e ainda dos níveis de células CD4+, CD8+ e CD21+ circulantes (REIS et al., 

2010; GUERRA et al., 2009; LAGE et al., 2007; REIS et al., 2006c; GIUNCHETTI et al., 

2006; REIS et al., 2006b; REIS et al., 2006a; PINELLI et al., 1994). Portanto, estes estudos 

foram de extrema importância para ampliar a compreensão de perfis de resistência e 

suscetibilidade na LVC e consequentemente abriram novas perspectivas nos atuais estudos 

de testes de vacinas. Assim, é possível avaliar a imunogenicidade em testes vacinais no 

modelo cão com base nestes recentes estudos, favorecendo o entendimento de mecanismos 

imunoprotetores (REIS et al., 2010). 

2.2 - Estratégias Imunoprofiláticas contra Leishmaniose Visceral Canina 

Uma vacina ideal contra leishmaniose visceral canina deveria apresentar uma 

resposta imune protetora dependente da ativação da imunidade celular inata e adaptativa 

(REIS et al., 2010). Por tanto, uma vacina efetiva contra a LVC é aquela capaz de induzir 

aumento dos níveis de IgG1 e IgG2, induzir também, o aumento de citocinas do tipo 1 

como IFN-γ, IL-12 e TNF-α e a diminuição da produção de citocinas do tipo 2 

(imunomodulatórias) como IL-4, IL-10 e TGF-β. Além disto, uma vacina ideal contra LVC 

também deveria induzir aumento da produção de óxido nítrico proporcionando aumento na 

ativação de macrófagos e aumento de linfócitos T CD4+ e de linfócitos T CD8+ 

Leishmania-específicos (REIS et al., 2010). Desta forma, a resposta imune induzida pelo 

processo vacinal deveria levar a uma diminuição da carga parasitária de modo a impedir a 
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transmissão do parasito ao inseto vetor (caso a vacina não induza imunidade estéril) e 

possibilitar a diferenciação sorológica entre cães vacinados e cães infectados por L. 

chagasi/L. infantum (REIS et al., 2010). 

2.2.1 - Ensaios clínicos vacinais de Fase I e II 

A realização de ensaios vacinais empregando-se o desafio experimental em canil a 

partir de ensaios vacinais de Fase I (análise da segurança e inocuidade) e Fase II (análise de 

imunogenicidade e proteção) são de fundamental importância para selecionar candidatos 

vacinais anti-LVC. Neste sentido, diversos estudos vêm sendo empregados no 

desenvolvimento de candidatos a vacinais utilizando o cão como modelo experimental.  

Mayrink et al. (1996) avaliaram uma vacina, em cães, composta por promastigotas 

de L. braziliensis associada ao BCG. A vacina foi considerada segura e sua proteção de 

90% foi avaliada a partir de esfregaços e de isolamento de parasitos em cultura, ambos a 

partir de medula óssea (MAYRINK et al., 1996). Molano et al. (2003) também avaliaram 

uma vacina contendo adjuvante BCG, porém este foi associado a proteínas de ácido 

ribossomal Lip2a, Lip2b, P0 e histona H2A (vacina quimérica - Q+BCG) e verificaram 

50% de proteção nos cães imunizados. Já Lemesre et al. (2005), avaliaram uma vacina 

composta de antígeno secretado e excretado de promastigotas de Leishmania infantum 

(LiESAp) e verificaram que ela é capaz de induzir, in vitro, aumento de IFN-γ e dos níveis 

de óxido nítrico, resultando em aumento da atividade leishmanicida e da proliferação de 

células mononucleares do sangue periférico LiESAp-específicas. Lemesre et al. (2005), 

viram ainda, 100% de proteção em cães vacinados. Estudando ainda o imunobiológico 

LiESAp, Holzmuller et al. (2005), observaram  in vitro, que macrófagos de cães 

imunizados com LiESAp associada ao adjuvante muramyl dipeptídeo (MDP) produziram 

um significante efeito leishmanicida mediado por óxido nítrico. Bourdoiseau et al. (2009), 

também avaliaram a vacina LiESAp-MDP e a partir de avaliação de anticorpos anti- 

LiESAp, defenderam a hipótese de que anticorpos anti-Leishmania devem ser importantes 

no desenvolvimento de uma resposta imune protetora. Moreno et al. (2007) estudaram 

diferentes candidatos vacinais contra LVC, entre os quais o imunobiológico H1 (histona de 

L. infantum associada ao Montanide), o HASPB1 (proteína acilada hidrofílica B1 de 

superfície de L. donovani associada ao Montanide), HASPB1+H1 e MML (associação das 
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proteínas TSA, LmSTI1 e LeIF com MPL-SE). Neste estudo foi observado que o 

imunobiológico H1 obteve melhores resultados, com a manutenção de baixo parasitismo 

nos cães vacinados. Recentemente Fernandes et al. (2008) avaliaram a vacina A2 (proteína 

purificada de L. donovani associada a saponina, comercializada com o nome de Leish-

Tec®) e após o desafio com L. chagasi, verificaram um parasitismo na MO em 57% dos 

cães vacinados. Ainda estudando vacinas, Ramiro et al. (2003), Ramos et al. (2008) e  

Ramos et al. (2009), avaliaram uma vacina (atualmente denominada: pORT-LACK/MVA-

LACK), composta por plasmídeo expressando o gene LACK do antígeno de L. infantum e 

gene de poxivírus VV (rVV-LACK ou MVA-LACK). Os resultados destes estudos 

mostraram que no modelo cão, a vacina proporcionou um efeito protetor e 

imunoestimulador, com produção de anticorpos anti-Leishmania específicos, ativação de 

células T Leishmania-específicas, aumento da expressão de citocinas do tipo 1 e 

diminuição da carga parasitária no fígado com melhora dos sinais clínicos, resultando em 

proteção de 60%.  Fujiwara et al. (2005)  avaliaram, no modelo cão, a imunogenicidade de 

dois protótipos vacinais compostos por três antígenos recombinantes de Leishmania (TSA, 

LeIF e LmSTI1) e adjuvante MPL-SE® ou AdjuPrime®. Após desafiarem os animais com 

promastigotas de L. chagasi, o grupo verificou que a imunização dos animais com ambas as 

formulações resultaram em produção de altos níveis de anticorpos, especialmente anti- 

LmSTI1. Neste estudo, foi observado que a formulação contendo MPL-SE® induziu uma 

resposta predominantemente de isotipos de IgG2 enquanto que a formulação com 

AdjuPrime® induziu uma resposta mista com isotipos IgG1 e IgG2. Ainda com relação aos 

estudos em cães com antígenos recombinantes, Rafati et al. (2005) realizaram uma 

estratégia vacinal em cães, utilizando proteinases cisteína (CPs) tipo I e II. Após as 

vacinações e desafio dos animais, verificou-se que nos animais vacinados houve aumento 

de mRNA de IFN-γ em células mononucleares do sangue periférico, aumento dos níveis de 

IgG total, IgG2 e forte resposta de hipersensibilidade do tipo tardia (DTH positivo). Esses 

resultados indicaram como promissor o uso desta vacina, encorajando a realização de novos 

estudos.  

2.2.2 - Ensaios clínicos vacinais de Fase III 

Os ensaios vacinais de Fase III são de extrema importância para avaliar a eficácia de 

candidatos vacinais em cães naturalmente expostos à infecção por Leishmania em uma área 
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endêmica para leishmaniose visceral. Neste sentido, Lemesre et al. (2007) avaliaram a 

vacina LiESAp-MDP em cães de uma área endêmica no sul da França e constataram uma 

eficácia vacinal de 92%. Os autores concluíram que este resultado foi obtido em função da 

resposta imune observada nos cães com aumento da reatividade de IgG2 anit- LiESAp, 

intensa atividade leishmanicida avaliada em macrófagos in vitro e resultando em proteção 

duradoura contra a leishmaniose visceral canina.  

Outro estudo empregando ensaio clínico vacinal de fase III, com a vacina FML 

(composta de ligante de fucose manose de L. donovani), foi descrito por da Silva et al. 

(2001) em cães de uma área endêmica no Brasil (São Gonçalo do Amaranto, RN). Neste 

estudo foi relatado que 97% dos animais vacinados eram soropositivos para FML, apenas 

8% deles desenvolveram sinais clínicos, enquanto que 33% dos animais do grupo controle 

desenvolveram estes sinais. Estes resultados permitiram propor que a vacina FML induziu 

uma resposta imune forte e duradoura contra LVC. A vacina FML foi estudada ainda por 

Borja-Cabrera et al. (2002) em associação com adjuvante saponina (QuilA) e denominada 

então, de FML-QuilA (Leishmune®) em outro ensaio clínico vacinal de fase III. Estes 

autores verificaram 95% de proteção nos animais vacinados, com indução de uma resposta 

imune forte e duradoura contra LVC. Anos mais tarde, Borja-Cabrera et al. (2008) 

avaliaram a vacina Leishmune® em cães de área endêmica de Belo Horizonte (MG) e de 

Araçatuba (SP). Neste estudo os autores verificaram uma redução da incidência da LVC de 

66,1% na primeira cidade e de 80,2% na outra cidade, indicando o potencial desta vacina 

no controle da doença. Palatinik-de-Souza et al. (2009) realizaram outro estudo em Belo 

Horizonte com a Leishmune®, indicando que o emprego desta vacina seria capaz de 

diminuir a incidência de casos de LVC. Mais recentemente, de Lima et al. (2010), 

mostraram que a diminuição de células T CD4+CD25+ e aumento nos níveis de IFN-�, em 

cães de área endêmica vacinados com Leishmune®, são características importantes 

desencadeadas pela imunização dos cães.  

2.2.3 - Utilização de proteínas da glândula salivar de flebotomíneos 

Com o objetivo de se ampliar o repertório antigênico de vacinas anti-Leishmania, 

tem sido proposta a associação de proteínas presentes na glândula salivar de flebotomíneos. 

Sabe-se que os flebotomíneos são os hospedeiros invertebrados e transmissores de parasitos 
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causadores da leishmaniose visceral, sendo que no Brasil a espécie Lutzomyia longipalpis é 

a principal responsável pela transmissão deste agente (COSTA, 2008; LAINSON & 

RANGEL, 2005). A fêmea do flebotomíneo precisa se alimentar de sangue para realizar a 

ovoposição, e ao se alimentar do hospedeiro vertebrado infectado (cão), pode ingerir 

formas amastigotas juntamente com as células do cão. Dentro do trato digestivo, as formas 

amastigotas se diferenciam em promastigotas procíclicas, e posteriormente se multiplicam e 

se diferenciam em promastigotas metacíclicas, indo para o aparelho bucal do inseto. O 

flebotomíneo agora infectado, ao tentar se alimentar novamente tem dificuldade em exercer 

um novo repasto sanguíneo, eliminando as formas promastigotas metacíclicas, juntamente 

com a saliva para o novo hospedeiro vertebrado (cão ou homem) (KAMHAWI , 2006). 

Para driblar os mecanismos fisiológicos do hospedeiro vertebrado, flebotomíneos 

desenvolveram estratégias que proporcionam um microambiente favorável ao repasto 

sanguíneo, possuindo dentro de sua secreção salivar uma grande diversidade de 

componentes farmacológicos potentes, como anticoagulantes (CHARLAB et al., 1999), 

fatores antiplaquetários (RIBEIRO et al., 1999), vasodilatadores (LERNER et al., 1991), 

imunomoduladores e moléculas anti-inflamatórias (KAMHAWI et al., 2000). Estes 

mediadores são essenciais para o repasto do flebotomíneo e para o estabelecimento do 

parasito no hospedeiro vertebrado. Portanto, o papel dos componentes salivares de 

flebótomos tem sido investigado no estabelecimento da infecção por Leishmania, como 

uma estratégia adicional para ser empregada no controle da doença. Entre os principais 

componentes da saliva de L. longipalpis se destaca o maxadilan, que foi descrito como 

responsável pela modulação do sistema imune e tem sido relatado que na presença de 

antígeno de Leishmania, inibe tanto a proliferação de linfócitos T, como o estabelecimento 

de reação de hipersensibilidade tardia (QURESHI et al., 1996), além de inibir a expressão 

de TNF-α em macrófagos e aumentar a produção de IL-6 (BOZZA et al., 1998, SOARES 

et al., 1998). 

Um dos primeiros estudos que avaliou o efeito da saliva sobre a infecção por 

Leishmania foi descrito por Titus & Ribeiro (1988). Neste trabalho, ficou demonstrado que 

a saliva de L. longipalpis favorecia a infecção por L. major em camundongos, aumentando 

tanto a carga parasitária, quanto o tamanho da lesão. Este estudo sustentou a hipótese de 

que a resposta imune induzida pela saliva de flebotomíneos facilitaria a proteção contra a 
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infecção por L. major em camundongos. Outro estudo, realizado por Theodos et al. (1991), 

também relatou que o extrato de glândula salivar (SGE) de L. longipalpis favorecia a 

infecção de L. (mexicana) amazonensis e que o SGE de P. papatasi aumentava a infecção 

por L. major. Resultados semelhantes foram obtidos por Samuelson et al. (1991), que 

observaram exacerbação das lesões cutâneas e da carga parasitária em camundongos 

BALB/c desafiados com L. braziliensis associadas ao SGE de L. longipalpis. 

Diante destas evidências, para se compreender melhor qual seria o papel da saliva 

sobre o sistema imune, Titus (1998), avaliou a capacidade de proliferação de esplenócitos 

de camundongos BALB/c e C57BL/6 imunizados com antígeno de eritrócitos de ovelha 

(“sheep red blood cells” - SRBC) e SGE de L. longipalpis. Neste estudo foi relatado que os 

componentes salivares de flebótomos são capazes de induzir uma resposta imune celular 

prolongada, predominantemente de células T CD4. No entanto, sabe-se que camundongos 

BALB/c expostos repetidamente ao repasto sanguíneo de L. longipalpis produzem altos 

níveis de anticorpos anti-saliva, com predomínio da subclasse IgG1 (BELKAID et al., 

1998). Aparentemente, estes anticorpos seriam capazes de induzir proteção ao 

estabelecimento da infecção por Leishmania (ANDRADE et al., 2007; GOMES et al., 

2002; BARRAL et al., 2000). 

 Mais recentemente foi realizado um estudo utilizando o modelo cão, onde dois 

antígenos constituintes de SGE de L. longipalpis, a LuLo-D7 (28.6 kDa) e a Lulo Yellow 

(47,3kDa), foram descritos em soros de cães naturalmente infectados por L. chagasi 

(BAHIA et al., 2007). Estas proteínas foram isoladas, identificadas e caracterizadas por 

espectrometria de massa e por bioinformática e serão empregadas em uma vacina 

recombinante atualmente em desenvolvimento por nosso grupo de pesquisa. Outro estudo, 

utilizando ainda o modelo cão foi realizado por Collin et al. (2009) e estes autores 

analisaram animais imunizados com proteínas de saliva de L. longipalpis (LJL143 e 

LJM17) e desafiados com flebótomos infectados. Foi observada neste estudo a presença de 

uma resposta celular no local da picada caracterizada por infiltrado linfocitário e expressão 

de IFN-γ e IL-12. Estes resultados reforçam que o emprego de proteínas da saliva de L. 

longipalpis em cães pode ser uma boa estratégia para compor uma vacina anti-LVC 

(COLLIN et al., 2009). 
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 É importante ressaltar que nosso grupo de pesquisa desenvolveu e avaliou a vacina 

LBSapSal (GIUNCHETTI et al., 2008; GIUNCHETTI, 2007) que mostrou ser segura para 

os animais e induz uma forte resposta antigênica específica contra Leishmania e extrato de 

glândula salivar de L. longipalpis (SGE). As principais proteínas contidas no SGE, 

reconhecidas pelo soro dos animais imunizados, possuem peso molecular de 35 e 45 kDa. 

A vacina induz, ainda, um aumento dos níveis de IgG total, de IgG1, IgG2 anti-SGE, de 

óxido nítrico sérico, de neutrófilos totais e de linfócitos T CD8+ (GIUNCHETTI et al., 

2008; GIUNCHETTI, 2007). Estes estudos evidenciaram que a vacina LBSapSal consiste 

em um promissor candidato a imunoprofilático anti-LVC. 

 Diante do exposto, torna-se clara a necessidade de se desenvolver uma vacina anti-

LVC que seja aceita pelo Ministério da Saúde como medida para combater a crescente 

expansão da LV, de modo que possa contribuir efetivamente nos programas de controle 

desta doença (REIS et al., 2010).  

2.3 - Ferramentas metodológicas para análise de proteção em ensaios clínicos vacinais 
contra leishmaniose visceral canina  

O uso de métodos para diagnosticar e quantificar a carga parasitária é de extrema 

importância para avaliar a proteção de candidatos vacinais contra LVC. Desta forma, um 

dos maiores desafios no estudo de vacinas contra LVC consiste na identificação de 

ferramentas que sejam capazes de identificar a presença do parasito com elevado nível de 

sensibilidade. Estas metodologias deveriam ainda ser capazes de diferenciar animais 

infectados de animais vacinados, de modo a minimizar qualquer interferência no programa 

de controle da leishmaniose visceral do Ministério da Saúde/Brasil. Além disto, o emprego 

destas metodologias deveria mostrar se a vacina é capaz de impedir a transmissão aos 

flebotomíneos. 

É importante ressaltar que tem sido descrito que a carga parasitária está intimamente 

relacionada com a gravidade de manifestação clínica da doença, de maneira que cães 

sintomáticos geralmente apresentam maior intensidade parasitária em diferentes tecidos 

(REIS et al., 2006a, REIS et al., 2006b). Neste sentido, entre os órgãos mais estudados para 

se quantificar a carga parasitária se destacam a pele, o baço e a medula óssea (MO), já que 

são os mais parasitados na LVC, além do fígado e dos linfonodos (LEMESRE et al., 2007; 
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REIS et al., 2006b; REIS et al., 2006a; NOGUEIRA et al., 2005; DA SILVA et al., 2001). 

É importante ressaltar ainda que a punção de MO apresenta-se como um método menos 

invasivo para o cão, em relação à punção de outros órgãos, além de ser um bom marcador 

parasitológico (REIS et al., 2006b; REIS et al., 2006a) sendo portanto, um excelente 

compartimento para pesquisa do parasito, particularmente em ensaios clínicos vacinais 

(REIS et al., 2010). Portanto, após o desafio experimental com o parasito Leishmania, 

torna-se altamente relevante avaliar a carga parasitária dos órgãos e tecidos do modelo 

experimental empregado (REIS et al., 2010; CARVALHO, 2009). Neste sentido, a 

avaliação da carga parasitária nos diferentes tecidos pode ser realizada através de métodos 

parasitológicos e moleculares.  

Entre os métodos para diagnosticar a presença do parasito se destaca a PCR 

convencional, apresentando sensibilidade entre 82 e 100% e especificidade de 100% 

(SOLANO-GALLEGO, 2007; BERRAHAL, 1996). Além disto, métodos parasitológicos 

clássicos como o isolamento do parasito em cultura de tecidos em meio NNN-LIT, são 

úteis para identificar a espécie da Leishmania, porém, este método demanda tempo (em 

torno de um mês) para o crescimento do parasito (SOLANO-GALLEGO et al. 2011) e 

ainda podem ocorrer contaminações por outros microrganismos diminuindo assim, a 

sensibilidade do método. Outro método convencional de diagnóstico parasitológico é a 

visualização do parasito em esfregaços por aposição empregando-se microscopia óptica, 

que apresenta sensibilidade dependente da carga parasitária e especificidade de quase 100% 

(CARVALHO, 2009). A existência de um parasitismo intenso permite facilmente a 

visualização de amastigotas elevando assim, a sensibilidade deste método, porém, quando o 

parasitismo é baixo, a sensibilidade do diagnóstico empregando-se análises por microscopia 

em esfregaços teciduais reduz consideravelmente (REIS et al., 2006c, REIS et al., 2006b, 

REIS et al., 2006a). Além disto, a imunohistoquímica anti-Leishmania pode ser também 

uma alternativa para avaliação do parasitismo com sensibilidade e especificidade entre 60 e 

70% (SOLANO-GALLEGO et al., 2004; TAFURI et al., 2004). Mais recentemente, tem 

sido proposto o emprego do xenodiagnóstico como padrão ouro para se determinar a 

infectividade em flebotomíneos alimentados em cães submetidos ao protocolo vacinal e 

desafiados experimentalmente (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). 

Esta estratégia permitiria avaliar a real capacidade de transmissão do parasito ao inseto 
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vetor, sendo fundamental para a proposição de estudos em ensaios clínicos vacinais de Fase 

III. Já a avaliação do estado clínico utilizada como única ferramenta de avaliação da 

eficácia de vacinas não seria aconselhável, visto a baixa sensibilidade desta abordagem 

considerando que cerca de 50% dos animais com LVC poderiam apresentar a forma 

assintomática (REIS et al., 2010). 

A análise da capacidade de proteção de candidatos vacinais contra LVC tem sido 

alvo de discussões nos últimos anos para nortear os estudos pós-desafio experimental. 

Neste sentido, tem sido proposto que a análise apenas da presença do parasito não seria 

suficiente para indicar a capacidade protetora do imunobiológico e seria necessária a 

inclusão de técnicas parasitológicas quantitativas para estudar a carga parasitária em 

diferentes tecidos (REIS et al., 2010). Esta abordagem permitiria avaliar que 

independentemente do diagnóstico positivo, um candidato vacinal que induzisse baixos 

níveis de parasitos, principalmente na pele, poderia ser interessante para impedir que o 

inseto vetor se infectasse.  

Neste contexto, há diferentes tipos de metodologias destinadas à quantificação da 

carga parasitária, entre as quais: (i) análise por microscopia óptica de esfregaços teciduais 

para obtenção do índice LDU (Leishman Donovan Units); (ii ) imunohistoquímica anti-

Leishmania; e (iii ) PCR em Tempo Real (qPCR). Além destes ensaios laboratoriais, 

abordagens epidemiológicas em ensaios clínicos vacinais de Fase III também poderiam ser 

realizadas para se verificar a incidência da doença em áreas endêmicas. Neste sentido, o uso 

de métodos alternativos e com alta especificidade e alta sensibilidade como o índice LDU, 

imunohistoquímica anti-Leishmania e PCR em Tempo Real (qPCR) de diferentes tecidos 

como MO, pele, baço, fígado e linfonodo devem ser considerados. Deve-se considerar 

ainda, que a qPCR, além de ter alta especificidade e sensibilidade, é considerado um 

método rápido em relação às outras metodologias (SOLANO-GALLEGO et al., 2011; 

REIS et al., 2010; FRANCINO et al., 2006). Neste contexto, Francino et al. (2006) propôs 

quantificar a carga parasitária, do sangue periférico de cães naturalmente infectados, por 

PCR em Tempo Real (qPCR) para mostrar a vantagem de utilizar esta metodologia sobre a 

técnica de PCR convencional. A qPCR tornou-se então, útil para verificar a eficácia de 

tratamentos, a proteção de vacinas e diagnosticar a leishmaniose visceral. 
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3 Justificativa
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 A leishmaniose visceral representa uma das mais alarmantes doenças parasitárias do 

mundo apresentando elevada mortalidade em casos não tratados. Além disto, os cães são os 

principais reservatórios do parasito no domicílio. Desta forma, para se controlar a expansão 

da doença, é importante que as ações de controle da leishmaniose visceral atuem 

necessariamente no cão. Assim, torna-se fundamental o desenvolvimento de 

imunoprofiláticos anti-LVC que possibilitem o controle efetivo desta doença. Neste 

sentido, nosso grupo de pesquisa tem trabalhado no desenvolvimento de testes de vacinas, 

dentre elas a vacina LBSapSal. Um passo importante para a continuidade no 

desenvolvimento deste candidato vacinal que possui em sua constituição extrato de 

glândula salivar de L. longipalpis será o conhecimento dos níveis de proteção induzidos por 

este imunobiológico em ensaios vacinais de Fase II. Assim, torna-se fundamental o estudo 

de diferentes abordagens parasitológicas de cães imunizados com a vacina LBSapSal após 

o desafio experimental com L. chagasi. Esta abordagem pretende esclarecer a capacidade 

protetora da vacina LBSapSal. Assim, será possível direcionar futuras abordagens 

biotecnológicas a fim de produzir uma futura vacina recombinante contendo proteínas que 

poderia prosseguir para estudos de Fase I, II e III.    
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4 Objetivos 
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4.1 Objetivo geral 

Avaliar a proteção da vacina composta por antígenos de Leishmania braziliensis 

associado à saponina como adjuvante e a saliva de flebotomíneos (vacina LBSapSal) contra 

leishmaniose visceral canina após desafio intradérmico experimental com Leishmania 

chagasi e extrato de glândula salivar de Lutzomyia longipalpis. 

4.2 Objetivos específicos 

1) Avaliação clínica dos animais; 

2) Identificar Leishmania chagasi em material biológico obtido do baço, por 

isolamento do parasito por cultivo in vitro; 

3) Identificar, por métodos parasitológicos convencionais, parasitos em material de 

baço e pele;  

4) Identificar, por métodos parasitológicos, utilizando biologia molecular, parasitos 

em material de baço e pele;  

5) Com o emprego das diferentes metodologias parasitológicas determinar os níveis 

de proteção induzida pela imunização com a vacina LBSapSal. 
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5 Materiais e Métodos 
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5.1 – Vacina LBSapSal 

A vacina LBSapSal foi elaborada a partir de cultura da cepa padrão de Leishmania 

(Viannia) braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) cultivada em meio de cultura ágar-sangue, 

“Nicolle-Novy-Neal” associado ao “Liver Infusion Tryptose” (NNN-LIT), conforme 

descrito por Giunchetti et al. (2008d). As culturas foram mantidas em estufa biológica 

BOD (FANEM® modelo 347), à temperatura de 23°C ± 1°C. A concentração do antígeno 

utilizada em cada dose foi de 600µg/mL de solução salina estéril. Na composição deste 

imunobiológico, foi utilizada ainda, a saponina (Sigma Chemical Co., St. Louis, USA) 

como adjuvante, sendo acrescida em solução salina estéril a 0,85%, no momento do 

inóculo, para evitar perda da estabilidade. O extrato de glândula salivar de L. longipalpis 

(SGE) foi utilizado como componente antigênico vacinal, sendo cedido pelo Laboratório de 

Fisiologia de Insetos Hematófagos/ICB/UFMG, a partir da colônia de L. longipalpis 

proveniente de Teresina (Piauí) e Abaetetuba (Pará), obtidas conforme protocolo 

estabelecido por Cavalcante et al. (2003). As glândulas salivares de fêmeas de L. 

longipalpis, não alimentadas, com idade de quatro dias, foram dissecadas em solução salina 

levemente hipotônica não tamponada a 0,8%. Após a coleta, as glândulas foram rompidas 

em sonicador por 10 segundos e centrifugadas a 10.000g por 2 minutos. O sobrenadante foi 

coletado e armazenado em freezer -80ºC até o uso. 

5.2 – Delineamento Experimental 

Para realização do experimento, foi selecionada uma colônia de 20 cães sadios sem 

raça definida (SRD), nascidos no canil maternidade e criados no canil de experimentação 

pertencentes ao Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CCA/UFOP). Estes cães foram devidamente vermifugados e imunizados contra cinomose, 

adenovírus tipo 2, coronavírus, parainfluenza, parvovírus e leptospirose canina (Vanguard® 

HTLP 5/CV-L, Pfizer) e contra raiva (Tecpar). Os animais foram mantidos em canil 

totalmente telado com malha fina capaz de impedir a entrada de flebotomíneos e suas 

instalações foram submetidas à borrifação com inseticida piretróide. Os experimentos 

destinados a avaliação de imunogenicidade foram iniciados quando os cães atingiram idade 

média de 210 dias sendo que a diferença máxima de idade entre os cães foi de 

aproximadamente 45 dias (GIUNCHETTI, 2007).  
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Os cães foram divididos em quatro grupos experimentais:  

• Grupo controle intradérmico (CID): composto por cinco cães (três machos e duas 

fêmeas), que receberam três aplicações de 1mL de solução salina estéril a 0,85% por via 

subcutânea, em intervalos de 30 dias; 

• Grupo imunizado com saliva de L. longipalpis (Sal): composto por cinco cães 

(dois machos e três fêmeas). Cada cão recebeu três aplicações subcutâneas de cinco ácinos 

de extrato de glândula salivar/dose, diluído em 1mL de solução salina estéril a 0,85%, em 

intervalos de 30 dias; 

• Grupo imunizado com antígeno vacinal de L. braziliensis associado à saliva de 

L. longipalpis (LBSal): composto por cinco cães (dois machos e três fêmeas). Cada cão 

recebeu três aplicações subcutâneas 600µg do antígeno/dose associado a cinco ácinos de 

extrato de glândula salivar/dose, diluídos em 1mL de solução salina estéril a 0,85%, em 

intervalos de 30 dias; 

• Grupo imunizado com antígeno vacinal de L. braziliensis associado ao 

adjuvante saponina e à saliva de L. longipalpis (LBSapSal): composto por cinco cães 

(dois machos e três fêmeas). Cada cão recebeu três aplicações subcutâneas de 600µg do 

antígeno/dose associado ao adjuvante saponina (1mg de saponina/dose), e cinco ácinos de 

extrato de glândula salivar/dose, diluídos em 1mL de solução salina estéril a 0,85%, em 

intervalos de 30 dias; 

Vale ressaltar que estudos prévios realizaram análises de inocuidade, toxicidade e 

imunogenicidade pós-vacinal da LBSapSal, que originaram a tese de doutorado de 

Giunchetti (2007), que considerou a vacina LBSapSal inócua e segura para administração 

em animais, mostrou ainda que nos animais vacinados houve aumento dos níveis séricos de 

IgG, IgG1, IgG2 anti-Leishmania, e ainda, aumento de linfócitos T (CD5+, CD4+ e CD8+) 

e B (CD21+) circulantes e de linfócitos T CD8+ Leishmania-específicos. Desta forma, 

tornou-se altamente relevante avaliar os níveis de proteção pós-desafio. Neste sentido, após 

85 dias da aplicação da última dose vacinal, os animais foram desafiados 

experimentalmente por via intradérmica, na face interna da orelha, com 1x107 

promastigotas de L. chagasi, em fase estacionária de crescimento, juntamente com 2 ácinos 

de glândula salivar de L. longipalpis, conforme descrito por Aguiar-Soares (2010). Para a 

infecção experimental, foram empregadas promastigotas obtidas de cultivo de Leishmania 
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(Leishmania) chagasi da cepa (MHOM/BR/1972/BH46) em meio ágar-sangue e NNN-LIT. 

As culturas foram armazenadas em estufa biológica BOD (FANEM® modelo 347) à 

temperatura de 23°C ± 1°C. As formas promastigotas em fase estacionária de cultura foram 

ressuspendidas em solução salina estéril (NaCl 0,85%/pH=7,2-7,4) na concentração final de 

107 promastigotas/500µL. Assim, a dose do inóculo foi padronizada para 500µL, sendo 

adicionados o conteúdo de 2 ácinos de glândula salivar de L. longipalpis (AGUIAR-

SOARES, 2010). Após infecção experimental, os animais foram acompanhados por um 

período de 435 dias e foram realizadas avaliações de imunogenicidade pós-desafio 

experimental, que resultaram na dissertação de mestrado de Aguiar-Soares, (2010). Neste 

estudo foi observado que a vacina LBSapSal foi capaz de induzir uma resposta imune 

celular protetora com aumento de linfócitos T CD8+ circulantes, com aumento de IgG1 e 

IgG2 anti-Leishmania, além de indução de memória imunológica específica anti-

Leishmania (AGUIAR-SOARES, 2010). Desta forma, foi realizado o xenodiagnóstico em 

815 dias após o desafio experimental, cujo material foi guardado para ser utilizado em 

trabalhos futuros, e os animais foram acompanhados durante todo este tempo até 885 dias 

após o desafio experimental, de modo que as análises parasitológicas foram avaliadas no 

presente estudo para se obter a taxa de proteção induzida pela imunização com a vacina 

LBSapSal (Figura 1). 
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Figura 1: Delineamento Experimental indicando as etapas previamente realizadas por Giunchetti (2007), Aguiar-Soares (2010) e a abordagem proposta 
para o presente estudo (análise da proteção vacinal). Grupos: controle intradérmico (CID); saliva de L. longipalpis (Sal); antígeno de L. braziliensis e saliva 
de L. longipalpis (LBSal); antígeno de L. braziliensis, saliva de L. longipalpis e adjuvante saponina (LBSapSal). SRD: cães sem raça definida; SGE: extrato 
de glândula salivar de L. longipalpis; Ag: antígeno de L. braziliensis; Dpv: dias após vacinação; Dpd: dias após desafio experimental. 
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UFOP 

(idade: 210 ± 45 dias) 

885 Dpd 

(Giunchetti, 2007) (Aguiar-Soares, 2010) 

85 Dpv 815 Dpd 

 

  Inocuidade/Toxicidade e Imunogenicidade Pós Vacinal Imunogenicidade após o desafio por L. chagasi     Proteção vacinal 

Desafio experimental 

Necropsia e coleta de material biológico para análise da 

proteção vacinal 

xenodiagnóstico 
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5.3 – Caracterização clínica dos animais 

A caracterização clínica dos animais ocorreu durante os 885 dias de 

acompanhamento e foi efetuada por veterinário responsável, onde a classificação utilizada 

foi a mesma descrita por Mancianti et al. (1988). Desta forma, foram avaliados os sinais 

clínicos da LVC que pudessem caracterizar os cães como assintomáticos, 

oligossintomáticos ou sintomáticos. 

5.4 - Obtenção de amostras biológicas 

Após o acompanhamento dos animais durante o período de 885 dias, foi realizada a 

coleta post mortem do material biológico. Nesta ocasião, os animais foram anestesiados 

com Tiopentax (30mg/Kg, Cristália) e eutanasiados com solução saturada de KCl aplicada 

por via endovenosa após obtenção do plano anestésico. A necropsia dos cães foi realizada 

subsequentemente e fragmentos dos tecidos de pele e baço foram coletados. Parte desse 

material biológico coletado foi armazenada em eppendorfs, previamente identificados, com 

tampão TE e congelados a -80°C para realização da técnica de PCR em Tempo Real. 

Esfregaços por aposição dos diferentes tecidos foram confeccionados. Além disto, 

fragmentos dos tecidos citados foram coletados e acondicionados em formol tamponado 

para histoprocessamento e realização da metodologia de imunohistoquímica.  

5.5 - Técnicas de diagnóstico parasitológico e quantificação da carga parasitária 

Para avaliar a proteção vacinal da vacina LBSapSal, foram utilizados metodologias 

para diagnosticar a presença do parasito nos diferentes tecidos. Além disto, uma vez 

diagnosticado o parasito, o tecido foi submetido à análise da quantificação da carga 

parasitária. Desta forma, as diferentes ferramentas de investigação parasitológica estão 

descritas abaixo. 

5.5.1- Isolamento de parasito após cultivo de fragmento de baço em meio NNN/LIT 

Após eutanásia dos cães foi retirado fragmento de baço (aproximadamente 1cm3) e 

colocado em um tubo de vidro contendo 3mL do meio de cultura NNN/LIT, próximo ao 

bico de Bunsen para evitar contaminação. Para cada cão foram feitos três tubos 

previamente identificados. 
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Os tubos foram armazenados em estufa biológica BOD (FANEM® modelo 347), à 

temperatura de 23°C ± 1°C.  Após sete dias, foram confeccionadas lâminas de cada tubo 

para avaliação em microscópio óptico, a fim de verificar a presença de formas 

promastigotas do parasito. Posteriormente à análise das lâminas, foi retirado 1mL do meio 

de cada tubo e transferido para um novo tubo contendo 3mL NNN/LIT.  Esse 

procedimento, denominado de “repique”, foi repetido mais duas vezes. Ao final de três 

“repiques”, os tubos foram avaliados quanto a presença de parasitos sendo descartados após 

posterior verificação dos tubos anteriores correspondentes e considerados como 

isolamentos negativos. 

5.5.2- LDU 

Os esfregaços por aposição (imprints) dos diferentes tecidos foram confeccionados 

utilizando lâminas previamente limpas e desengorduradas, posteriormente foram fixadas 

em solução de álcool metílico e coradas pelo Giemsa. Estes imprints foram analisados 

utilizando-se microscopia óptica em objetiva de imersão (aumento de 100x). Desta forma, 

foi avaliada a carga parasitária pelo índice LDU (Leishman Donovan Units) no qual foi 

quantificado o número de amastigotas de Leishmania por 1000 células nucleadas do 

esfregaço (STAUBER, 1955 e modificado por REIS et al., 2006a). 

5.5.3-Imunohistoquímica anti-Leishmania 

A análise por imunohistoquímica anti-Leishmania (IHQ) é empregada para 

diagnosticar e quantificar amastigotas presentes nos diferentes tecidos amostrados. A 

técnica foi realizada segundo Tafuri et al. (2004) utilizando amostras de tecidos que foram 

fixadas em formol tamponado, submetidas ao histoprocessamento para inclusão em 

parafina e posteriormente, foram submetidas a microtomia e montagem em lâminas. 

Para a realização da IHQ, as lâminas foram desengorduradas com solução de álcool-

éter, e gelatinizadas para evitar que os cortes se soltassem durante a realização da técnica. 

Os tecidos parafinizados foram cortados em micrótomo, obtendo-se cortes de 4µm de 

espessura e sobrepostos nas lâminas gelatinizadas. As lâminas foram desparafinazadas em 

xilol e hidratadas em passagens sucessivas por alcoóis de concentrações decrescentes 

(absoluto, 90%, 80% e 70%). As lâminas então foram lavadas em água corrente por 2 

minutos e em seguida imersas em solução de PBS (solução de tampão salina fosfatada) 
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durante 5 minutos. Posteriormente, as lâminas foram banhadas com solução de leite em pó 

desnatado (Molico - Nestlé) a 1% (30 minutos, aquecido em chapa aquecedora) e em 

seguida foram feitos três banhos em solução de PBS (5 minutos cada) e então, foram 

imersos em solução de leite em pó desnatado a 10% (30 m minutos, aquecido em chapa 

aquecedora). Foram novamente realizados três banhos em solução de PBS (5 minutos cada) 

e posteriormente os cortes foram incubadas em câmara úmida com soro normal de cabra 

(1:50) por 30 minutos (37°C). Após a realização dos procedimentos para bloqueio de sítios 

inespecíficos, ainda em câmara úmida, adicionou-se anticorpo primário (soro hiperimune 

heterólogo de um cão naturalmente infectado com L. chagasi – IFAT; Título ≥ 1:40) 

diluído (1:100) em solução diluente para anticorpo (kit Dako Cytomation) e realizada 

incubação por 16 a 18 horas, a 4ºC. Os controles negativos foram incubados somente com 

diluente para anticorpo. 

Após 16 a 18h de incubação a 4°C, as lâminas foram lavadas em PBS (3 banhos de 

5 minutos). Foi feito então, o bloqueio da peroxidase endógena através de imersão em 

solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) e metanol (1:10) durante 30 minutos, seguido de 

outra lavagem com PBS (3 banhos de 5 minutos) e pela incubação com o anticorpo 

secundário biotinilado (kit Dako Cytomation) por 20 minutos a 37ºC em câmara úmida. As 

lâminas foram, então, lavadas novamente em PBS (3 banhos de 5 minutos), seguidas pela 

incubação com estreptoavidina peroxidase conjugada (kit Dako Cytomation) por 20 

minutos a 37ºC em câmara úmida. Outra lavagem em PBS foi realizada (3 banhos de 5 

minutos), para posterior revelação da reação em solução de DAB por 5 minutos (50mg de 

DAB em 250mL de PBS (1x) e 500µL de H2O2). Para cessar a reação com DAB, os cortes 

foram lavados em água corrente por 5 minutos, posteriormente foram banhados em 

Hematoxilina de Harris diluída (1:1) durante 10 segundos, realizando assim a contra-

coloração, e então lavados novamente em água corrente (5 minutos). O material foi então, 

desidratado em álcool absoluto acidulado (5 segundos) e seco em estufa 56º C. Após a 

secagem das lâminas na estufa, foram fixadas lamínulas limpas e secas sobre os cortes com 

auxílio de Entellan (Merck®) ou ERV-MOUNT (EasyPath – Erviegas). As lâminas 

montadas foram analisadas em microscópio óptico utilizando objetiva de imersão (aumento 

100x). 



 

 45

5.5.4- PCR em Tempo Real 

A técnica de PCR em Tempo Real foi utilizada para identificar DNA de Leishmania 

presente nos tecidos coletados e congelados a -80ºC em tampão T.E (Tris-EDTA) na 

proporção de 1:1 v/v. 

  

A) Extração do DNA 

A.1) Extração amostras, controles positivos e negativos 

 

Foram extraídos DNA das amostras dos cães dos grupos vacinais, de cão 

sabidamente negativo para leishmaniose proveniente do CCA/UFOP e de cães naturalmente 

infectados por L. chagasi: um com alta carga parasitária e outro com baixa carga 

parasitária, provenientes de área endêmica (Belo Horizonte – MG). 

Os tecidos previamente armazenados a -80°C foram cortados com auxílio de lâmina 

de bisturi e pesados, obtendo-se amostras de aproximadamente 20mg de baço e de 

aproximadamente 40mg de pele. Esses fragmentos foram então colocados, cada um em um 

eppendorf previamente identificado com o número do cão, tecido e grupo. Posteriormente 

foi realizado procedimento de extração de DNA, de acordo com o fabricante do kit 

Wizard® (PROMEGA) seguido de algumas alterações que será descrito a seguir: foram 

adicionados aos eppendorfs, 500µL de solução de lise nuclear e 120µL de solução de 

EDTA (0,5M). Essa mistura foi mantida em gelo por 2 minutos. E após homogeneização, 

foi adicionado solução de proteínase K (20 mg/mL) aos eppendorfs, 20µL e 40µL para as 

amostras de baço e pele, respectivamente, e mantidos em banho maria a 55°C overnight (16 

a 18h). Após este período, adicionou-se aos tecidos dissolvidos, 3µL de RNAse e incubou-

se por 30 minutos em estufa a 37°C. Após a incubação, os tubos foram mantidos em 

temperatura ambiente por 5 minutos e foi adicionado 200µL de solução de precipitação de 

proteínas em banho de gelo por 5 minutos. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas 

por 4 minutos a 16.000g em microcentrífuga Eppendorf (Modelo 5415C). Em seguida, o 

sobrenadante foi transferido para um tubo eppendorf contendo 600µL de isopropanol, o 

tubo foi então, homogeneizado e centrifugado por 1 minuto a 16.000g. Após centrifugação, 

o sobrenadante foi descartado e ao eppendorf foi adicionado 200µL de solução de etanol 
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70%. Em seguida foi realizada nova centrifugação a 16.000g, e então descartado o 

sobrenadante, de modo que essa etapa foi realizada por mais uma vez. Então, os eppendorfs 

foram mantidos abertos durante 15 minutos para evaporação do etanol 70% remanescente. 

Após este tempo, foram adicionados 100µL de água de injeção e o DNA é deixado para 

reidratar durante 16 a 18h. Em seguida foi realizada a dosagem do DNA nas amostras em 

nanoespectrofotômetro (Nanovue Plus®, GE Healthcare, USA) e então as mesmas são 

armazenadas em geladeira (4°C) até o momento do uso.   

A cada extração de DNA foram incluídos fragmentos de tecido (baço ou pele) de 

um cão não infectado por L. chagasi do CCA/UFOP como controles negativos. A qualidade 

do DNA foi verificada no nanoespectrofotômetro (Nanovue Plus®, GE Healthcare, USA) e 

somente amostras com absorbância entre 1,7 e 1,9 na densidade óptica (DO) de 260/280 e 

absorbância maior que 2,0 na DO de 260/230 foram utilizadas.  

A.2) Extração da curva padrão e de cepas padrões de Leishmania 

 

Para construção da curva padrão para qPCR foram utilizadas amostras de DNA de 

cepas referência de L. chagasi (MHOM/BR/1972/BH46) provenientes do criobanco do 

Laboratório de Imunopatologia (Limp/NUPEB/UFOP), na concentração de 108 

parasitos/µL. Para avaliação da especifidade da técnica foram utilizadas, além da cepa já 

citada acima, as cepas de L. braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903) e de L. amazonensis 

(MHOM/BR/2269), também provenientes do Laboratório de Imunopatologia 

(Limp/NUPEB/UFOP). 

Para extração do DNA das cepas de Leishmania, foi utilizado o método de fenol-

clorofórmio (MANNA et al., 2004). Para tanto, as massas de células das cepas padrões 

foram mantidas congeladas a -20ºC, e após descongelamento, as células foram 

ressuspendidas em 400µL solução de lise (SDS 1%, 50mM EDTA, 100mM NaCl, 50mM 

Tris-HCl pH 8,0) e 50µL de proteinase K (20 mg/mL). Posteriormente, as amostras foram 

incubadas em banho-maria a 60ºC durante 30 minutos. Após a incubação, foi adicionado 

200µL de solução fenol/clorofórmio (5:1) com homogeneização por inversão (10 min). Em 

seguida, os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 14.000g em microcentrífuga 

Eppendorf (Modelo 5415C). Posteriormente, o sobrenadante (fase aquosa) foi transferido 
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para um novo tubo, que a ele foi adicionado igual volume de clorofórmio, homogeneizados 

por inversão durante (10 min.) e então, centrifugados por 10 minutos a 14.000g. O 

sobrenadante foi transferido para um tubo onde foram adicionados 2,5 volumes de etanol 

gelado a 100% (Merck®, Darmstad, USA) e 1/10 do volume de acetato de sódio 3M (pH 

5,2) e incubado a 4ºC (15 min.). O tubo foi então, centrifugado por 10 minutos a 14.000g e 

descartado o sobrenadante. Posteriormente, foi adicionado 200µL de etanol 70 % (Merck®, 

Darmstad, Alemanha) e realizada centrifugação a 14.000g (5 min.), esta lavagem foi 

realizada mais uma vez. Os tubos foram deixado abertos por 20 minutos para a evaporação 

do etanol. Depois de seco, a amostra foi ressuspendida adicionando-se 100µL de água bi-

destilada, deixando a temperatura ambiente por um período de 16 a 18h para hidratação. A 

amostra de DNA foi dosada no nanoespectrofotômetro (Nanovue Plus®, GE Healthcare, 

USA), e então são guardadas em geladeira (4°C) até o momento do uso. 

B) PCR em Tempo Real (qPCR) 

 

Para construção da curva padrão, foi utilizado DNA previamente extraído da massa 

de cultura de promastigotas (108 parasitos/µL), segundo descrito anteriormente no tópico 

A.2. Após eluição do pellet de DNA extraído com 100µL de água bi-destilada, a 

concentração final foi ajustada para 106 parasitos/µL. Foram feitas, então, diluições de 10x, 

de forma seriada, obtendo-se seis pontos na curva de 104 a 10-1 parasitos. Para a realização 

da reação, também foram utilizados controles positivos de cães naturalmente infectados por 

L. chagasi com alta carga parasitária e baixa carga parasitária e controles negativos de 

extração, anteriormente descritos no ítem A.1.  

Foram realizados testes pilotos com os controles positivos para a determinação das 

concentrações ideais de DNA das amostras de tecido a serem utilizadas. As concentrações 

onde os produtos amplificados não formavam dímeros de primer ou de produtos 

inespecíficos foram escolhidas. Após estes testes, as concentrações de DNA utilizadas 

foram de 10 ng/µL para pele e 50 ng/µL para baço.  

Para realização da qPCR foram utilizados os primers descritos na Tabela 1. 



 

 48

Tabela 1 - Sequência de primers forward e reverse referentes aos genes constitutivo e alvo do 
parasito, função, tamanho do amplicon gerado, número de acesso das sequências no Gene Bank, 
eficiência da reação de qPCR e R2 dos primers utilizados na reação qPCR. 

Gene Sequência do 
nucleotídeo (5´-3´) Organismo Função 

Tamanho do 
amplicon 

(pb) 

Número do 
acesso ao 

GeneBank 

Eficiência 
da 

Reação 
(%) 

R2 

HPRT1a 
 

Cão 
Gene 

constitutivo 
123 AY283372 - - F 

CAC TGG GAA AAC 
AAT GCA GA 

R 
ACA AAG TCA GGT 
TTA TAG CCA ACA 

Pol ααααb 
 

Leishmania 
Gene alvo 
do parasito 

90 AF009147 95% 0,976272 F 
TGT CGC TTG CAG 

ACC AGA TG 

R 
GCA TCG CAG GTG 

TGA GCA C 
a O gene HPRT1 foi previamente amplificado por Peters et al., 2007. 
 b O gene de cópia única que codifica a DNA polimerase α�foi preaviamente amplificado por Bretagne et al., 2001. 

 
O gene de referência HPRT1 foi utilizado com o objetivo de verificar a integridade 

das amostras de DNA extraídas dos tecidos de cães (pele e baço). 

As reações de qPCR foram executadas em um volume final de 10 µL/poço, onde em 

cada poço continha 5µL de SYBR® GREEN PCR Master Mix (Applied Biosystems (ABI) 

Carlsbad, CA, USA), 1,5µL de água bi-destilada, 0,25µL (5pmol) de cada prime:, forward 

e reverse, e 3µL de DNA template (10 ng/µL - pele e 50 ng/µL - baço). As reações foram 

realizadas em placas de 96 poços (MicroAmp® Fast Optical 96-Well, Applied Biosystems, 

RU), utilizando-se adesivos ópticos compatíveis com a placa utilizada (MicroAmp® Optical 

Adhesive Film - Applied Biosystems, RU) e processadas pelo ABI 7300 (Applied 

Biosystems) pertencente ao Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular 

(LBBM/NUPEB/UFOP). As condições dos ciclos consistiram em uma incubação inicial a 

50°C por 2 minutos, seguida de uma desnaturação a 95°C por 10 minutos e 40 ciclos de 

95°C por 15 segundos, seguida de 60°C por 1 minuto em cada ciclo. 

Cada placa continha uma curva padrão, amostras, dois controles positivos, um 

controle negativo e o gene referência. A curva padrão foi realizada em triplicata, e as 

amostras e os controles foram feitos em duplicata. Foram incluídos dois poços que 
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continham apenas o mix da reação sem amostra, que serviu como controle negativo para 

análise de possível contaminação da placa. 

As análises foram realizadas usando o software ABI SDS do equipamento ABI7300 

(Applied Biosystems), que permite avaliar a curva de dissociação, a intensidade de 

fluorescência da amostra, determinação do número de ciclos em que a fluorescência cruza 

uma linha limiar arbitrária threshold (Ct) a cada ciclo e quantificar o número de parasitos 

de acordo com a curva padrão (quantificação absoluta). Não foi possível a realização da 

quantificação da carga parasitária, uma vez que ocorreram formações de dímeros de primer 

nas amostras.  

Para avaliação da sensibilidade (limite de detecção) foram efetuadas diluições 

seriadas (fator 10) de DNA genômico de L. chagasi (MHOM/BR/1972/BH46), que 

correspondiam nas concentrações de 104 parasitos a 0,1 parasitos. A sensibilidade do ensaio 

foi definida, de acordo com Too (2003), pela amplificação da mais alta diluição do DNA 

alvo quando comparado à formação de dímeros de primer em amostras sem DNA. A 

eficiência do primer de DNA polimerase de L. chagasi foi determinada, também de acordo 

com Too (2003), por meio da fórmula: Eficiência =[(10(-1/slope) )- 1] x 100, utilizando o 

valor do slope de -3,478121, de modo a se obter uma eficiência de 95%. A especificidade 

do mesmo primer foi avaliada utilizando-se DNA genômico de L. chagasi 

(MHOM/BR/1970/BH46), L. braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903) e L. amazonensis 

(MHOM/BR/2269). A Figura 2, mostra a sensibilidade da técnica de qPCR, onde se pode 

verificar a amplificação das diluições seriadas comparada com o controle negativo (sem 

formação de dímeros de primer). A Figura 3, juntamente com a Tabela 2, ilustra a 

especificidade da técnica que é capaz de distinguir entre diferentes espécies de Leishmania, 

já que cada espécie possui uma temperatura de dissociação diferente: L. braziliensis uma 

temperatura de melting (Tm) de 92,2°C; L. chagasi uma Tm de 82,9°C e L. amazonensis 

uma Tm de 84°C. Nas Figuras 4, 5 e 6 estão demonstrados os comportamentos das 

diferentes amostras no processo de padronização da PCR em tempo real. A Figura 4 ilustra 

a estratégia para determinar se a amostra é positiva ou negativa para L. chagasi 

empregando-se a curva padrão como referência. As Figuras 5 e 6 ilustram amostras de 

controles positivos de baço e pele de cães naturalmente infectados por L. chagasi 
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procedentes de área endêmica com alta carga parasitária e baixa carga parasitária, 

respectivamente. Neste contexto, as respectivas curvas de dissociação apresentam-se com 

um pico único, determinando que houve amplificação de um único produto (amplicon) sem 

a presença de outro produto de amplificação. Isto atesta a especificidade e a padronização 

da reação para estes tipos de amostras demonstrando claramente que a técnica encontra-se 

padronizada para detecção de DNA de L. chagasi em amostras de pele e baço de cães 

naturalmente infectados. Por outro lado, os resultados das amostras dos grupos 

experimentais estudados demonstram haver um pico na temperatura (ou pico de melting) 

característico do amplicon de Leishmania. Assim, pode-se notar que há outros picos 

concomitantes em outras temperaturas (de melting), o que sugere possivelmente a formação 

de dímeros de primer (primer dimmer), talvez, devido à ”baixíssima” carga parasitária que 

possa estar nesses tecidos e/ou um excesso de quantidade dos primers adicionados a reação, 

desviando a sensibilidade da técnica para este tipo de abordagem (quantitativa) em cães 

experimentalmente infectados com L. chagasi pela via intradermica. Isto, apesar de não 

inviabilizar o diagnóstico (positivo ou negativo), impede o processo de quantificação dos 

parasitos (carga parasitária), que possivelmente possam estar presentes nas amostras 

positivas, uma vez que, o valor da fluorescência emitida possa estar dividido entre o pico 

característico e os demais picos. 

5.5.5- Cálculos de proteção vacinal 

A proteção vacinal foi calculada pela divisão do número de animais infectados por 

L. chagasi do grupo vacinado pelo número total de animais vacinados. Já a eficácia vacinal 

experimental foi calculada pela divisão do número de animais infectados do grupo vacinado 

pelo número de animais infectados do grupo controle.  

 



 

 51

 

Figura 2: Sensibilidade do ensaio de PCR em tempo real. (A) Plot (Curva Padrão) de valores de Ct contra o 
logaritmo da quantidade de parasitos (104 a 10-1 parasitos). Em X estão demonstrados os valores de Log da 
concentração de parasitos (104 a 10-1) e em Y os valores de Ct correspondes a cada diluição. Ao lado direito 
do gráfico está representado o valor de slope e o de coeficiente de linearidade. (B) Plots de amplificação para 
o gene de DNA polimerase de L. chagasi de diluição seriada de 10x de 104 a 10-1 parasitos. Em X está 
demonstrado o valor dos ciclos de PCR e em Y os valor de ∆Rn. Ao lado direito da figura está representada 
amostra negativa não amplificada (NTC). 

 

Figura 3: Especificidade do ensaio de PCR em tempo real. Curvas de melting (curvas de dissociação) de L. 
braziliensis (1), L. chagasi (2) e L. amazonensis (3). A reação com controle negativo (NTC) foi executada 
sem DNA templates. 

 

A 

B 

NTC 

1 
2 

3 
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Tabela 2: Temperatura de melting referente às curvas de dissociação de L. braziliensis, L. chagasi e L. amazonensis 

 

 

 

Figura 4: Estratégia utilizada para análise da positividade em amostra de pele e baço por qPCR. (A) 
Representação da dissociação da curva padrão e de uma amostra negativa (NTC). Em X está representada a 
temperatura de dissociação da curva, próximo de 83°C. (B) Representação da curva de dissociação de uma 
amostra negativa (CID 10) comparada com a curva padrão (curvas azul e roxa). (C) Representação da curva 
de dissociação de uma amostra positiva (LBSapSal 18) e formação de dímeros de primer comparada com a 
curva padrão (curvas vermelha e roxa). No eixo x está representado a temperatura de dissociação do 
amplicon gerado pela reação de PCR e no eixo Y a derivada do valor de emissão de fluorescência. 

 

Gene de Leishmania 

Temperatura Melting (°C) 

Origem do DNA template 
L. braziliensis L. chagasi L. amazonensis 

Polimerase α 
82,2 82,9 84,0 

82,2 82,9 84,0 

A 

B

C 
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Figura 5: Curvas de dissociação de (A) baço e (B) pele de cães naturalmente infectados, com alta carga 
parasitária. No eixo x está representado a temperatura de dissociação do amplicon gerado pela reação de PCR 
e no eixo Y a derivada do valor de emissão de fluorescência. Representação de amostra negativa (NTC). 

 

 
Figura 6: Curvas de dissociação de (A) baço e (B) pele de cães naturalmente infectados, com baixa carga 
parasitária. No eixo x está representado a temperatura de dissociação do amplicon gerado pela reação de PCR 
e no eixo Y a derivada do valor de emissão de fluorescência. Representação de amostra negativa (NTC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

NTC 
NTC 

NTC NTC 

A B 



 

 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Resultados 
 



 

 55

Neste trabalho após protocolo de imunização e desafio experimental com L. chagasi 

associado à saliva de flebotomíneos foram avaliados os níveis de proteção induzidos pela 

vacina LBSapSal,. Neste sentido, foram empregadas diferentes técnicas para identificar a 

presença de parasitos em amostras de pele e baço, sendo realizada a quantificação da carga 

parasitária em parte dos métodos empregados.  

6.1) Avaliação clínica e diagnóstico parasitológico por isolamento do parasito em 
cultura e por microscopia óptica 

6.1.1) Avaliação clínica dos animais   

O acompanhamento dos animais ocorreu durante 885 dias após o desafio 

experimental. Desta forma, foi observado que os animais de todos os grupos não 

apresentaram qualquer alteração clínica sugestiva da doença, durante todo o período do 

estudo. Desta forma, do ponto de vista clínico, todos os cães avaliados foram classificados 

como assintomáticos (Tabela 3 e Tabela 6).  

Tabela 3 - Avaliação clínica de cães, submetidos aos diferentes protocolos vacinais 
após 885 dias do desafio experimental com L. chagasi associado à saliva de L. 
longipalpis 

Grupos Cães Sinais Clínicos 
 
 

CID 

06 Assintomático 
10 Assintomático 
13 Assintomático 
29 Assintomático 
37 Assintomático 

Total  0/5 
 
 

Sal 

08 Assintomático 
09 Assintomático 
15 Assintomático 
21 Assintomático 
34 Assintomático 

Total  0/5 
 
 

LBSal 

16 Assintomático 
22 Assintomático 
25 Assintomático 
32 Assintomático 
39 Assintomático 

Total  0/5 
 
 

LBSapSal 

18 Assintomático 
23 Assintomático 
28 Assintomático 
31 Assintomático 
38 Assintomático 

Total  0/5 
Grupos: controle intradérmico (CID), saliva de L. longipalpis (Sal), antígeno de L. braziliensis 
e saliva de L. longipalpis (LBSal); e antígeno de L. braziliensis, saliva de L. longipalpis e 
adjuvante saponina (LBSapSal). 
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6.1.2 – Diagnóstico parasitológico empregando-se microscopia óptica para diagnóstico 
e quantificação da carga parasitária através do método de LDU e diagnóstico 
empregando a técnica de imunohistoquímica em amostras de pele e baço 

 

Após a eutanásia dos animais e recolhimento do material biológico, amostras de 

baço foram submetidas ao cultivo em meio NNN/LIT para tentativa de isolamento de L. 

chagasi. Após a realização desta técnica verificou-se que três animais se encontravam 

positivos, dentre eles, um animal que pertencia ao grupo Sal e dois animais pertencentes ao 

grupo LBSapSal (Tabela 4 e Tabela 6).  

Além disto, foram confeccionados esfregaços por aposição corados pelo Giemsa de 

amostras de pele e baço. Desta forma, foi observado somente formas amastigotas no baço 

de um cão do grupo LBSapSal, revelando uma carga parasitária de 4 amastigotas por 1000 

células nucleadas (Tabela 4 e Tabela 6).  

Buscando ampliar a diversidade de técnicas diagnósticas para se avaliar o 

parasitismo cutâneo e esplênico, o presente estudo empregou a metodologia de 

imunohistoquímica anti-Leishmania. Nesta abordagem foi possível determinar que tanto o 

material de pele quanto o material de baço, de todos os animais avaliados, se encontravam 

negativos (Tabela 4 e Tabela 6).  

De forma ilustrativa, os resultados de LDU e de imunohistoquímica estão 

representados pelas Figuras 7 e 8. 
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Figura 7: Fotomicrografias de cortes histológicos de pele e baço de cães submetidos a reação 
imunohistoquímica anti-Leishmania após 885 dias do desafio experimental com L. chagasi associado a 
saliva de L. longipalpis. A e D – Controle negativo da reação (anticorpo primário substituído por PBS): 
formas amastigotas não marcadas (setas); B e E - Controle positivo da reação: formas amastigotas imuno-
marcadas em marrom; C e F – Amostras do estudo. Barra= 10 µm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Fotomicrografias de esfregaços por aposição, corados pelo Giemsa, da pele (ponta de orelha) e 
baço de cães positivos e amostra em estudo após 885 dias do desafio experimental com L. chagasi associado 
a saliva de L. longipalpis. Controle positivo da Pele (A) com amastigotas isoladas e do Baço (C) com 
macrófagos densamente parasitados (setas); Amostra negativa da pele (B) e positiva do baço (D) com três 
amastigotas isoladas (setas). Barra= 10 µm.  
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Tabela 4: Avaliação parasitológica por esplenocultura e pelos métodos de LDU e imunohistoquímica anti-
Leishmania (IHQ), em cães submetidos aos diferentes protocolos vacinais após 885 dias do desafio 
experimental com L. chagasi associado à saliva de L. longipalpis 

                                     Cultura LDU IHQ anti- Leishmania 
Grupos Cães Baço Pele Baço Pele Baço 
 

 
CID 

06 - - - - - 
10 - - - - - 
13 - - - - - 
29 - - - - - 
37 - - - - - 

Total  0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
 
 

Sal 

08 - - - - - 
09 - - - - - 
15 + - - - - 
21 - - - - - 
34 - - - - - 

Total  1/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
 
 

LBSal 

16 - - - - - 
22 - - - - - 
25 - - - - - 
32 - - - - - 
39 - - - - - 

Total  0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 
 
 

LBSapSal 

18 + - - - - 
23 + - - - - 
28 - - - - - 
31 - - - - - 
38 - - 4/1000 - - 

Total  2/5 0/5 1/5 0/5 0/5 
Grupos: controle intradérmico (CID), saliva de L. longipalpis (Sal), antígeno de L. braziliensis e saliva de L. longipalpis 
(LBSal), antígeno de L. braziliensis, saliva de L. longipalpis e adjuvante saponina (LBSapSal).    

6.2) Avaliação parasitológica empregando-se ferramentas da biologia molecular 

 

Durante as etapas de padronizações da técnica de PCR em Tempo Real (qPCR) não 

foi possível ajustar a reação de modo que pudesse ser utilizada como uma ferramenta para 

análise quantitativa. Um dos fatores determinantes para isto foi a presença de dímeros de 

primer em diferentes amostras avaliadas. Desta forma, buscando agregar valor ao 

diagnóstico parasitológico em função da alta sensibilidade da qPCR, esta técnica foi usada 

no presente estudo com uma abordagem qualitativa, conforme estratégia descrita na 

metodologia no item 5.5.4- PCR em Tempo Real, Figura 4. 

Neste sentido, a qPCR se mostrou sensível para a detecção de animais positivos 

para L. chagasi. Assim, foi possível identificar 19 animais como positivos, dentre eles nove 

animais com positividade na pele e 18 positivos no baço, conforme ilustrado na Tabela 5 e 

Tabela 6.  
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Tabela 5: Avaliação parasitológica pela técnica de PCR em tempo real (qPCR) em 
cães submetidos aos diferentes protocolos vacinais após 885 dias do desafio 
experimental com L. chagasi associado a saliva de L. longipalpis 

  PCR em tempo real (qPCR) 
Grupos Cães Pele Baço 

 
 

CID 

06 + + 
10 - -  
13 +  + 
29 +  +  
37 +  + 

Total  4/5 4/5 
 
 

Sal 

08 - +  
09 +  + 
15 - +  
21 +  + 
34 - + 

Total  2/5 5/5 
 
 

LBSal 

16 - +  
22 - + 
25 - +  
32 +  - 
39 +  +  

Total  2/5 4/5 
 
 

LBSapSal 

18 - + 
23 +  +  
28 - +  
31 - + 
38 - + 

Total  1/5 5/5 
Grupos: controle intradérmico (CID), saliva de L. longipalpis (Sal), antígeno de L. braziliensis e 
saliva de         L. longipalpis (LBSal), antígeno de L. braziliensis, saliva de L. longipalpis e 
adjuvante saponina (LBSapSal). 

6.3) Comparação entre as técnicas de detecção do parasito Leishmania e avaliação da 
taxa de proteção vacinal e eficácia experimental em cães submetidos aos diferentes 
protocolos vacinais após 885 dias do desafio experimental com L. chagasi associado a 
saliva de L. longipalpis  

A Tabela 6 ilustra que a técnica de qPCR apresentou maior capacidade em revelar o 

parasitismo tecidual. Neste sentido, empregando-se a qPCR foi possível identificar um 

maior número de amostras positivas para detectar L. chagasi tanto na pele (9/20) quanto no 

baço (18/20). Já as metodologias que empregaram análises em esfregaços teciduais por 

microscopia óptica e isolamento em meio de cultura (esplenocultura) foram capazes de 

detectar apenas quatro animais infectados dentre os 20 estudados, sendo que esta detecção 

só foi possível em amostras de baço.  
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Ao se realizar uma análise comparativa entre os diferentes grupos experimentais, 

verifica-se no grupo CID, que quatro dos cinco animais tiveram positividade na pele. Os 

grupos Sal e LBSal tiveram, dois animais positivos na pele, de um total de cinco animais 

em cada grupo. Já o grupo dos animais vacinados com o imunobiológico LBSapSal 

apresentou apenas um animal positivo na pele. Esses resultados podem indicar que o grupo 

LBSapSal apresenta uma taxa de proteção de 80% quando considerado apenas o 

compartimento cutâneo. Entretanto, ao se avaliar o parasitismo esplênico, todos os animais 

do grupo LBSapSal apresentaram positividade (Tabela 6). 

Neste estudo foi calculado o nível de proteção conferido aos animais vacinados. 

Para esta avaliação foi considerado o número de animais positivos em relação ao número 

total de animais avaliados no grupo vacinado. Desta forma, na pele, 80% dos animais do 

grupo LBSapSal foram protegidos, enquanto que no baço não foi observado proteção 

(Tabela 7). A eficácia vacinal experimental foi definida neste estudo considerando a 

redução do parasitismo em relação ao grupo controle (Tabela 7). Desta forma, a eficácia 

vacinal experimental da vacina LBSapSal foi de 75%, considerando os resultados das 

análises parasitológicas da pele. Entretanto, em função desta abordagem a consideração 

apenas de valores qualitativos, ao se avaliar os resultados de baço, todos os animais do 

grupo LBSapSal apresentaram positividade, não sendo possível identificar redução do 

parasitismo neste compartimento. 
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Tabela 6: Representação geral das diferentes metodologias empregadas para análise do parasitismo cutâneo e esplênico em cães submetidos 
aos diferentes protocolos vacinais após 885 dias do desafio experimental com L. chagasi associado a saliva de L. longipalpis 
   NNN/LIT  LDU IHQ qPCR  Total 

grupo/tecido 
 Cão Sinais 

Clínicos 
Baço Pele Baço Pele Baço Pele Baço Total/grupo Pele Baço 

 
 

CID  

06 AS - - - - - +  +  
 

4/5 

 
 

4/5 

 
 

4/5 
10 AS - - - - - - -  
13 AS - - - - - +  + 
29 AS - - - - - +  +  
37 AS - - - - - +  +  

 
 

Sal 

08 AS - - - - - - +   
 

5/5 

 
 

2/5 

 
 

5/5 
09 AS - - - - - +  + 
15 AS + - - - - - +  
21 AS - - - - - +  + 
34 AS - - - - - - + 

 
 

LBSal 

16 AS - - - - - - +   
 

5/5 

 
 

2/5 

 
 

4/5 
22 AS - - - - - - + 
25 AS - - - - - - +  
32 AS - - - - - +  - 
39 AS - - - - - +  +  

 
 

LBSapSal 

18 AS + - - - - - +  
 

5/5 

 
 

1/5 

 
 

5/5 
23 AS + - - - - +  +  
28 AS - - - - - - +  
31 AS - - - - - - + 
38 AS - - 4/1000 - - - + 

Total técnica/tecido 3/20 0/20 1/20 0/20 0/20 9/20 18/20    
Total/técnica 3/20 1/20 0/20 19/20    

                                                                               Total/tecido 9/20 18/20 
Grupos: controle intradérmico (CID), saliva de L. longipalpis (Sal), antígeno de L. braziliensis e saliva de L. longipalpis (LBSal), antígeno de L. braziliensis, 
saliva de L. longipalpis e adjuvante saponina (LBSapSal). Assintomático (AS), NNN/LIT (isolamento do parasito a partir de amostras de baço), LDU (análise 
microscópica para quantificação empregando-se o índice Leishman Donovan Units), IHQ (imunohistoquímica anti-Leishmania), qPCR (PCR em tempo real). 
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Tabela 7: Resultados relacionados a obtenção dos níveis de proteção e eficácia vacinal experimental na 
pele e no baço após 885 dias do desafio experimental com L. chagasi associado a saliva de L. longipalpis 

 Pele (n positivo/n total) Baço(n positivo/n total) 
CID 4/5 4/5 

LBSapSal 1/5 5/5 
Proteção (%) 80 0 

Eficácia experimental (%) 75  0 
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7 Discussão 
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No Brasil, a leishmaniose é um sério problema de saúde pública e uma das medidas 

de controle desta doença é a eutanásia de cães soropositivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2009). 

Infelizmente, esta medida não tem alcançado bons resultados na redução dos casos de LV 

humana e canina. Assim, a imunoprofilaxia surge como uma das alternativas mais 

promissoras para o controle da doença. Desta forma, diferentes grupos de pesquisa vêm 

estudando imunobiológicos com o intuito de controlar a leishmaniose canina e 

consequentemente, a leishmaniose humana. Neste sentido, vale ressaltar que o cão é um 

excelente modelo experimental para o estudo da leishmaniose visceral, pois a doença neste 

animal mimetiza o curso da doença humana (REIS et al., 2010; GIUNCHETTI et al., 

2008c; GIUNCHETTI et al., 2007, GARG E DUBE, 2006), além de ser o principal 

reservatório vertebrado do parasito no ambiente urbano (WHO, 2011; COSTA, 2008). 

Entretanto, um dos grandes desafios dos estudos de vacinas contra a LVC é a 

dificuldade de padronização dos modelos experimentais. Isto está relacionado a 

particularidades do protocolo vacinal de cada candidato vacinal ou ainda a forma com que o 

desafio experimental é realizado (REIS et al., 2010). Estas discrepâncias experimentais 

poderiam gerar uma grande diversidade de resultados entre diferentes grupos de pesquisa, o 

que dificultaria uma análise mais acurada entre o desempenho dos diferentes candidatos 

vacinais.  

Desta forma, um ponto chave para análise de candidatos vacinais consiste na 

estratégia adotada para a realização do desafio experimental, de modo a identificar com 

maior acurácia os melhores candidatos vacinais anti-Leishmania. No entanto, diferentes 

grupos de pesquisa empregam aos ensaios pré-clínicos e clínicos vacinais metodologias 

distintas relacionadas ao desafio (REIS et al., 2010; MAUEL, 2002). Desta forma, seria 

interessante ter um critério padronizado da infecção experimental nos estudos vacinais 

contra a leishmaniose levando em consideração: (i) quantidade de parasitos; (ii ) via do 

desafio experimental  - subcutânea, intradérmica, endovenosa, intraperitoneal; (iii ) fase 

biológica do parasito - amastigota ou promastigota; (iv) tipo de cepa empregada. No que se 

refere a quantidade de parasitos, tem sido descritas concentrações variáveis de inóculos em 

cães, que podem variar de 5x105 parasitos (MOLANO et. al., 2003), 106 (FUJIWARA, et. 
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al., 2005), 5x107 (POOT et. al., 2009; FERNANDES et. al., 2008) e até mesmo de 108 

parasitos (LEMESRE, et. al., 2005; RAMIRO et al., 2003).  Considerando a via do inóculo 

experimental, alguns grupos de pesquisa empregam a via intravenosa (POOT et. al., 2009; 

FERNANDES et. al., 2008; FUJIWARA, et. al., 2005; LEMESRE, et. al., 2005; 

MOLANO et. al., 2003; MAYRINK et al., 1996), já que favorece com que a infecção se 

desenvolva em menor tempo (REIS et al., 2010), o que é desejável em modelos 

experimentais com custo de manutenção elevado, a exemplo o cão. Vale ressaltar que a 

infecção experimental com L. chagasi em cães foi bem caracterizada de modo que se 

conhece a evolução da doença do ponto de vista experimental. Neste sentido, Genaro 

(1993) padronizou diferentes inóculos experimentais de L. chagasi para estabelecer 

critérios de infectividade empregando-se o modelo cão. Neste trabalho, Genaro (1993) 

verificou que um inóculo de 1x107 promastigotas em fase estacionária de crescimento, pela 

via intradérmica, seria ideal para infectar cães, uma vez que esta é a via utilizada na 

infecção natural. De fato, na infecção natural, fêmeas de flebotomíneos exercem o repasto 

sanguíneo pela probóscita, dilacerando a pele do hospedeiro vertebrado. Neste momento, há 

possibilidade de haver a transmissão de promastigotas de Leishmania por via intradérmica, 

juntamente com elementos da saliva no hospedeiro vertebrado (LAINSON & RANGEL, 

2005). Com o objetivo de tentar se aproximar do modo como a infecção natural ocorre, 

nosso grupo de pesquisa emprega o desafio experimental pela via intradérmica em 

diferentes ensaios de candidatos vacinais em cães, a exemplo das vacinas LBSap (ROATT, 

2010) e LBSapSal (AGUIAR-SOARES, 2010). 

Considerando a fase biológica do parasito, alguns estudos empregam amastigotas 

para a infecção experimental (MAIA et. al., 2010; LEANDRO et. al., 2001; CAMPINO et. 

al., 2000; CARRERA et. al., 1996; ABRANCHES et. al., 1991), enquanto outros utilizam 

a forma promastigota (POOT et. al., 2009; CARILLO et. al., 2008; FERNANDES et. al., 

2008; FUJIWARA et. al., 2005; LEMESRE et. al., 2005; MOLANO et. al., 2003; 

LEANDRO et. al., 2001; CAMPINO et. al., 2000; ABRANCHES et. al., 1991). É 

importante ressaltar que para se aproximar ao modo aos quais parasitos do gênero 

Leishmania são transmitidos ao hospedeiro vertebrado, seria desejável o emprego de 

formas promastigotas em ensaios vacinas. Além disto, outra dificuldade de padronização 

dos inóculos experimentais é o uso da mesma cepa nos ensaios vacinais. O uso de 
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diferentes cepas de Leishmania se deve, provavelmente, a experiência distinta entre os 

diversos grupos de pesquisa com o isolamento do parasito em áreas endêmicas e à 

caracterização de aspectos relacionados à infectividade. 

Ainda no sentido de mimetizar o que ocorre na infecção natural e considerando a 

importância dos componentes salivares de flebótomos no estabelecimento da infecção por 

Leishmania, a saliva de flebotomíneos vem sendo utilizada juntamente com parasitos do 

gênero Leishmania para a realização dos inóculos experimentais. Neste sentido, grupos de 

pesquisa que realizaram a infecção experimental em murinos, utilizando a saliva de 

flebótomos em seus inóculos, observaram aumento da infectividade por Leishmania 

(SAMUELSON et al., 1991; THEODOS et al., 1991; TITUS & RIBEIRO, 1988).  De 

forma semelhante, achados de Paranhos-Silva et. al. (2003) constataram que o uso de saliva 

de flebotomíneo no inóculo para realização da infecção experimental, no modelo cão, não 

aumenta a infectividade por L. chagasi. Porém, estudos recentes de Ahmed et. al. (2011), 

avaliaram a infectividade de L. major e a proteção de camundongos vacinados, quando a 

saliva de Phlebotomus papatasi foi utilizada como componente do inóculo e como antígeno 

vacinal, respectivamente. Este grupo observou que o aumento no tempo de colonização de 

flebotomíneos, aumenta a diversidade de proteínas que compõem a saliva, aumentando 

assim, a infectividade, e ainda a capacidade de proteção quando a saliva é utilizada como 

componente vacinal. 

Diante do exposto, fica claro que as condições experimentais pelas quais são 

realizados os desafios experimentais determinam o padrão da evolução da infecção no cão 

(REIS et al., 2010; PARANHOS-SILVA et al., 2003; KILLICK-KENDRICK et al., 1994; 

GENARO, 1993;). Neste sentido, no presente estudo todos os grupos experimentais 

avaliados permaneceram com a forma clínica assintomática durante os 885 dias após a 

infecção experimental (Tabela 3). Tem sido proposto que o estado clínico dos animais 

parece estar relacionado com a carga parasitária (REIS et al., 2009; GIUNCHETTI et al., 

2008a; REIS et al., 2006a; PINELLI et al., 1995; PINELLI et al., 1994). Vale ressaltar que 

em outros estudos, também empregando a via de infecção intradérmica no modelo cão 

(PARANHOS-SILVA et. al., 2003; SANTOS-GOMES et. al., 2000) obtiveram resultados 

semelhantes aos descritos no presente estudo, com a manutenção da forma clínica 
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assintomática da LVC. Além disto, a via intradérmica de infecção experimental, apresenta 

um longo período de tempo, com até 38 meses para os cães apresentarem sinais clínicos da 

LVC (PARANHOS-SILVA et al., 2003; CAMPINO et al., 2000; KILLICK-KENDRICK 

et al., 1994; GENARO, 1993) ou até mesmo, permanecem assintomáticos durante todo o 

curso da doença (GARG E DUBE, 2006), o que poderia explicar o fato dos animais 

avaliados no presente estudo permanecerem assintomáticos. 

Outro desafio para se realizar a análise de infectividade em cães submetidos a 

ensaios clínicos vacinais consiste na escolha da metodologia de análise para identificação 

do parasito. Desta forma, no presente estudo foram realizadas diferentes metodologias para 

se estudar a presença do parasito ou ainda a carga parasitária em diferentes tecidos. Assim, 

foi observado que o baço apresenta boa sensibilidade para identificação do parasito. Neste 

sentido, foi observado o isolamento do parasito em meio NNN/LIT em três cães, sendo um 

do grupo Sal e dois do grupo LBSapSal (Tabela 4). Além disto, um cão do grupo LBSapSal 

apresentou parasitismo esplênico diagnosticado pela técnica de LDU, apresentando baixa 

carga parasitária (LDU=4/1000) (Tabela 4). Tem sido proposto por Reis et al. (2006a) e 

Reis et al. (2006b) que a pele e o baço seriam alguns dos principais órgãos para o 

diagnóstico parasitológico, demonstrando que o parasitismo em tecidos está intimamente 

relacionado com a evolução clínica da LVC. Estes resultados corroboram com dados do 

presente estudo, evidenciando que o baço é um bom órgão de escolha para detecção do 

parasito. Neste sentido, métodos parasitológicos clássicos, como o isolamento do parasito 

em cultura de tecidos em meio NNN/LIT, consistem em importantes metodologias 

diagnósticas (SOLANO-GALLEGO et al. 2011). Desta forma, diferentes autores 

descreveram o uso do isolamento do parasito em meio de cultura, em amostras de linfonodo 

poplíteo (MOLANO et al., 2003), amostras de medula óssea (RESENDE, 2011; 

FERNANDES et. al., 2008; REIS et al., 2006 a; LEMESRE et al., 2005; MAYRINK et al., 

1990) e amostras de baço (PARANHOS-SILVA et. al., 2003; REIS, 2001). Estes achados 

confirmam a sensibilidade da técnica para o isolamento de Leishmania chagasi em estudos 

de infecção experimental ou ensaios clínicos vacinais de Fase II.  

A microscopia óptica também tem sido empregada como método convencional 

destinado ao diagnóstico parasitológico por visualização do parasito em esfregaços por 
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aposição de tecidos. Esta técnica apresenta uma sensibilidade dependente da carga 

parasitária, de modo que quanto menor a carga parasitária, menor será a sensibilidade da 

técnica (CARVALHO, 2009, REIS et al., 2006c, REIS et al., 2006b, REIS et al., 2006a). 

De fato, no presente estudo, em apenas um animal, foram identificados parasitos em 

esfregaço de baço, apresentando baixa carga parasitária. Ainda com relação ao diagnóstico 

microscópico de L. chagasi, a imunohistoquímica anti-Leishmania tem sido descrita como 

uma alternativa para avaliação do parasitismo apresentando sensibilidade e especificidade 

em torno de 60 a 70% (SOLANO-GALLEGO et al., 2004; TAFURI et al., 2004). Alguns 

estudos confirmam esta baixa sensibilidade da técnica, nos quais, animais assintomáticos 

e/ou com baixa carga parasitária são dificilmente detectados por imunohistoquímica (DE 

QUEIROZ et al., 2011; DE ASSIS et. al., 2010; NOGUEIRA et. al., 2005). Isto poderia 

justificar os resultados do presente estudo já que não foi possível a identificação de 

parasitos pela metodologia de imunohistoquímica anti-Leishmania, sugerindo a existência 

de baixa carga parasitária nos diferentes grupos avaliados. De fato, ao se considerar que 

cães assintomáticos geralmente apresentam baixa carga parasitária em diferentes tecidos 

(GIUNCHETTI et al., 2008b; GIUNCHETTI et al., 2006; REIS et al., 2006a ), os 

resultados do presente estudo levando-se em consideração as análises clínicas e 

parasitológicas reforçam a hipótese da manutenção do baixo parasitismo tecidual nos 

diferentes grupos experimentais avaliados.  

Buscando otimizar a identificação de parasitos do gênero Leishmania, mais 

recentemente, tem sido proposto o emprego da reação em cadeia da polimerase quantitativa 

em tempo real (qPCR). Desta forma, no presente estudo, uma vez que os diferentes grupos 

experimentais apresentaram baixa detecção do parasito, considerando os diferentes tecidos 

e as diferentes metodologias parasitológicas empregadas, amostras de pele e baço foram 

avaliadas por qPCR. Neste sentido, nossos resultados mostraram uma sensibilidade maior 

da técnica de qPCR em relação as metodologias parasitológicas tradicionais. No baço foi 

observado um aumento da detecção do parasito, sendo observados 18 cães positivos de um 

total de 20 animais (Tabela 6). Da mesma forma, ocorreu aumento da positividade nas 

amostras de pele, pois embora não tenha sido observado parasito nas outras metodologias 

parasitológicas (LDU e imunohistoquímica anti-Leishmania), o emprego da qPCR permitiu 

a identificação de 9 animais positivos de um total de 20 cães (Tabela 6). Quando se avaliou 
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a positividade no compartimento esplênico, foi constatada a presença de DNA de L. 

chagasi em todos os grupo experimentais.  

A qPCR vem sendo considerada por diferentes grupos de pesquisa como uma 

ferramenta que apresenta excelente desempenho na detecção de pequenas quantidades de 

DNA de parasitos. Neste contexto, seria possível identificar a presença de pequena 

quantidade de parasitos, o equivalente a 0,1 parasitos - 100 fg de DNA do parasito 

(NICOLAS et. al., 2002). Desta forma, diferentes trabalhos que incorporaram esta 

metodologia descrevem que a qPCR é altamente sensível para detecção de parasitos e 

monitoramento do curso da infecção por Leishmania (SOLCÀ et al., 2011; MEHTA et al., 

2008; FRANCINO et. al., 2006; MARY et al., 2006; MARY et al., 2004). Neste sentido, 

tem sido descrito que tanto na pele (L. major ou L. amazonensis) quanto no baço (L. 

donovani) de camundongos infectados, a qPCR apresenta maior sensibilidade em relação a 

PCR convencional (NICOLAS et al., 2002). De forma semelhante, Mary et al. (2004) ao 

comparar a capacidade de identificação de L. infantum e L. donovani empregando o 

isolamento do parasito em meio de cultura (NNN/LIT), PCR convencional e qPCR, 

mostraram em amostras de sangue e medula óssea de pacientes humanos, que a qPCR 

apresentou maior desempenho diagnóstico.  

Um dos primeiros estudos realizados em cães empregando uma análise comparativa 

do desempenho da qPCR em relação a outras metodologias para identificação do parasito 

foi publicado por Francino et al. (2006). Neste estudo foi relatado maior sensibilidade de 

detecção do parasito pela qPCR em relação a PCR convencional em amostras de sangue e 

medula óssea de cães naturalmente infectados por L. infantum. Além disto, Francino et al. 

(2006) relataram que a PCR convencional seria capaz apenas, de detectar L. infantum com 

pelo menos 30 parasitos/mL enquanto que a qPCR identificaria 0,2 parasitos/mL em 

amostras de sangue ou medula óssea. Na infecção experimental de cães por L. infantum, 

Maia et al. (2010) analisaram o desempenho diagnóstico por isolamento em meio de cultura 

(NNN/LIT), análise da carga parasitária por LDU (apenas em amostras de linfonodo 

poplíteo, baço e fígado), PCR convencional e qPCR em amostras de sangue, medula óssea, 

pele, linfonodo poplíteo, baço e fígado. Neste estudo, os autores concluíram que a qPCR 

seria uma excelente alternativa para aumentar a sensibilidade e especificidade do 
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diagnóstico em relação as demais metodologias avaliadas. De forma semelhante, Solcà et 

al. (2011) relataram que a qPCR possui uma boa detecção em baço de cães naturalmente 

infectados, quando comparada com a metodologia de esplenocultura, e ainda, comparando 

com a esplenocultura, a qPCR possui uma sensibilidade de 83,3%, capaz de detectar até 0,1 

parasitos/mL de amostra. Os resultados dos diferentes estudos descritos acima sustentam a 

idéia de incorporar a metodologia qPCR de modo a aumentar a sensibilidade diagnóstica 

em análises parasitológicas em que o cão é empregado como modelo para estudo da LV. 

Ao realizar uma análise geral dos resultados dos tecidos avaliados (Tabela 6), 

podemos inferir que, em comparação à pele, o baço obteve melhor sensibilidade para 

identificação de L. chagasi. Neste sentido, observamos que a técnica menos sensível para 

identificação de parasitos foi a técnica de imunohistoquímica anti-Leishmania, onde não 

houve detecção de parasitos tanto na pele quanto no baço. A técnica de LDU também 

apresentou uma baixa sensibilidade, identificando apenas parasitos no baço de um animal. 

A técnica que utiliza cultura de tecidos para isolamento de parasitos foi mais sensível que 

as técnicas citadas anteriormente, detectando positividade no baço de três animais. De 

forma interessante, ao se avaliar o desempenho da técnica de qPCR em todos os grupos 

experimentais, foi possível identificar que esta metodologia foi a mais sensível, permitindo 

a identificação do DNA de L. chagasi no baço de 18 cães (18/20) enquanto que a 

positividade na pele foi de nove animais positivos (9/20). Desta forma, podemos inferir que 

estes resultados estão em acordo com o que é relatado na literatura, confirmando que a 

técnica de qPCR é mais sensível que as metodologias parasitológicas tradicionais (SOLCÀ 

et al., 2011; MAIA et. al., 2010; MEHTA et al., 2008; MARY et al., 2006; MARY et al., 

2004).  

Vale ressaltar ainda que ao se incorporar antígeno de saliva (Sal) ou de saliva mais 

antígeno de Leishmania (LBSal) houve aumento da eficácia vacinal experimental, em 

relação ao grupo controle (CID). Neste sentido, foi observado que houve redução de 50% 

no parasitismo da pele dos grupos Sal e LBSal (2/5) ao se comparar com os animais do 

grupo CID (4/5) (Tabela 6). Além disto, ao se incorporar o adjuvante saponina a 

composição antigênica - saliva de L. longipalpis e antígeno de Leishmania - (vacina 

LBSapSal) a redução do parasitismo cutâneo foi aumentada, uma vez que apenas um 
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animal deste grupo vacinal foi positivo (1/5) enquanto quatro cães do grupo controle foram 

infectados (4/5). Desta forma, a redução do parasitismo na pele da vacina LBSapSal em 

relação ao grupo CID resultou em uma eficácia vacinal experimental de 75% (Tabela 7) e 

proteção de 80% ao se considerar este mesmo tecido. É importante salientar que o termo 

eficácia vacinal experimental é um novo conceito que está sendo introduzido neste 

trabalho, uma vez que o termo eficácia vacinal deve ser apenas utilizado em ensaios de fase 

III por utilizar cálculos de incidência (VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, 2011) o que 

não seria possível em uma população pequena como a utilizada neste trabalho, porém é de 

extrema importância abordar os dados de proteção dos animais vacinados em relação ao 

grupo controle, desta forma, o novo termo eficácia vacinal “experimental” foi utilizado 

neste trabalho. 

É importante ressaltar ainda, que apenas um animal do grupo LBSapSal (1/5) foi 

diagnosticado como positivo na pele. Desta forma, quando analisado de forma comparativa, 

o resultado da qPCR demonstra que a vacina LBSapSal favorece com que um menor 

número de animais apresentem o parasito na pele em relação ao baço. Este resultado parece 

indicar o potencial da vacina LBSapSal em proteger a pele contra a infecção por L. chagasi. 

Do ponto de vista prático, é possível especular que a vacina LBSapSal, por restringir a 

presença do parasito na pele da orelha de cães, que consiste em importante região para o 

repasto sanguíneo de flebotomíneos, poderia reduzir a transmissão de L. chagasi ao inseto 

vetor. Por isto, o Ministério da Saúde/Brasil indica a realização de análises do potencial de 

transmissibilidade de L. chagasi na pele de animais vacinados como pré-requisito para se 

realizar ensaios clínicos vacinais de Fase III (Instrução Normativa n° 31 de 09/07/07, 

Ministério da Saúde - Brasil). No entanto, para comprovar esta hipótese seria necessário 

realizar o xenodiagnóstico e avaliar a capacidade de infecção por L. chagasi nos 

flebotomíneos. 
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8 Conclusão 
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O conjunto de dados obtidos neste trabalho que a avaliou os níveis de proteção da 

vacina LBSapSal durante um acompanhamento de 885 dias após desafio intradérmico com 

Leishmania chagasi associado a extrato de glândula salivar de Lutzomyia longipalpis, 

permitiu estabelecer as seguintes conclusões: 

• O desafio intradérmico com 1x107 promastigotas de L. chagasi associado a 

extrato de glândula salivar de L. longipalpis não proporcionou manifestação 

de sinais clínicos sugestivos da LVC.   

• Dentre as metodologias empregadas, em condição de baixa carga parasitária 

tecidual, a sensibilidade de identificação apresenta a seguinte ordem 

crescente de detecção de L. chagasi: imunohistoquímica anti-Leishmania < 

LDU < isolamento de amostras esplênicas em NNN/LIT < qPCR; 

• A análise do parasitismo esplênico por qPCR revelou que a maior parte dos 

animais foi infectada por L. chagasi, tornando fundamental a realização de 

novos estudos para quantificação da carga parasitária;  

• A indução de 80% de proteção, resultando em eficácia vacinal experimental 

de 75% na pele, sugere o potencial da vacina LBSapSal em impedir a 

transmissão de L. chagasi a flebotomíneos. 
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9 Perspectivas 
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Após a conclusão do presente estudo, novas perspectivas surgem com o objetivo de 

ampliar o conhecimento dos níveis de proteção induzidos pela vacina LBSapSal: 

• Realizar a quantificação da carga parasitária em flebotomíneos submetidos 

ao xenodiagnóstico. 

Estas estratégias pretendem contribuir na análise do potencial da vacina LBSapSal 

em proteger contra a infecção por L. chagasi, particularmente na pele, o que impediria a 

infecção ao inseto vetor. Além disto, a quantificação da carga parasitária em flebotomíneos 

submetidos ao xenodiagnóstico seria de extrema importância para avaliar o potencial de 

transmissão de L. chagasi ao inseto. Estas informações são de fundamental importância 

para subsidiar ensaios clínicos vaciais de Fase III utilizando a vacina LBSapSal. 
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