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Os antimoniais pentavalentes são fármacos de 1ª escolha no tratamento das leishmanioses no 

Brasil. Em virtude dos vários efeitos colaterais do tratamento, a associação do fármaco em 

lipossomas poderia aumentar a adesão e a eficácia terapêutica. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo foi avaliar diferentes protocolos de tratamento aplicados à leishmaniose visceral (LV) 

experimental empregando uma mistura de lipossomas convencionais e peguilados com 

antimoniato de meglumina e a sua associação com as vacinas LBSap e LBMPL. Para 

avaliação da quimioterapia com as formulações lipossomais, foram utilizados camundongos 

BALB/c (n=12/grupo), divididos nos seguintes grupos experimentais: (i) infectados e tratados 

apenas com solução salina (PBS); (ii) infectados e tratados com a mistura de lipossomas 

convencionais e peguilados vazios (Lip V); (iii) infectados e tratados com antimoniato de 

meglumina na forma livre - 20 mg/kg (AM) e (iv) infectados e tratados com a mistura de 

lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina - 20 mg/kg 

(AML). Após o tratamento os animais foram submetidos à infecção experimental com 1x107 

promastigotas de L. infantum, em fase estacionária de crescimento, por via endovenosa. Os 

camundongos receberam uma dose única do tratamento no 14o dia pós-infecção (d.p.i) e a 

eutanásia foi realizada no 28o d.p.i. A formulação lipossomal consistiu na mistura de 

lipossomas convencionais - DSPC, CHO e DCP e lipossomas peguilados - DSPC, CHO, DCP 

e 2000-DSPE-PEG. As caracterizações físico-químicas das formulações lipossomais 

demonstraram uma taxa de encapsulação do fármaco de 20,5% e 30,6% para as formulações 

lipossomais convencionais e peguiladas, respectivamente. A mistura das formulações 

lipossomais convencionais e peguiladas apresentaram um diâmetro médio de 229 nm e uma 

liberação estável do fármaco em 24 horas. Para avaliação da resposta compartimentalizada em 

relação ao tratamento com lipossomas, foi avaliada de forma quantitativa a presença de 

células inflamatórias no fígado. Foi observada uma diminuição significativa do processo 

inflamatório nos grupos tratados com antimoniais (AM e AML) e ausência de granulomas 

hepáticos nos animais do grupo AML. A estimulação in vitro de esplenócitos com antígeno 

solúvel de L. infantum (ASLi) revelou um aumento significativo de linfócitos T CD8+ 

produtores de IFN-γ e uma redução nos linfócitos T CD4+ e T CD8+ produtores de IL-10 

apenas no grupo AML. Além disso, os animais do grupo AML apresentaram um aumento na 

razão IFN-γ/IL-10 para os linfócitos T CD4+ e T CD8+ específicos. Quando avaliada a 

eficácia do tratamento, foi observada uma positividade na detecção de DNA do parasito no 

baço de 41,7%, 50,0%, 25,0% e 0,0% para os grupos PBS, Lip V, AM e AML, 

respectivamente. Já no compartimento hepático, a positividade foi de 83,3%, 100,0%, 83,3% 

e 41,4%  para os grupos PBS, Lip V, AM e AML respectivamente, demonstrando assim, a 

eficácia obtida com a formulação lipossomal peguilada do antimoniato. Uma alternativa para 

melhorar a eficácia da terapêutica convencional é o uso da imunoterapia atuando no 

reestabelecimento do sistema imune, sendo esta utilizada isoladamente ou em associação com 

a quimioterapia (imunoquimioterapia). Dessa forma, nós avaliamos em um protocolo de 

imunoquimioterapia (lipossomas + vacinas), a capacidade de indução de memória 

imunológica nos animais infectados. Foram utilizados camundongos BALB/c (n=12/grupo), 

divididos nos seguintes grupos experimentais: (i) infectados e tratados com antígeno de L. 

braziliensis (LB); (ii) infectados e tratados com a vacina LBMPL (LBMPL); (iii) infectados e 

tratados com a vacina LBSap (LBSap); (iv) infectados e tratados com a associação da vacina 

LBMPL e a mistura de lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de 

meglumina (LBMPL+AML); e (v) infectados e tratados com a associação da vacina LBSap e 

a mistura de lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina 

(LBSap+AML). A infecção foi realizada com 1x107 promastigotas de L. infantum, em fase 

estacionária de crescimento, por via endovenosa. O esquema terapêutico utilizando 



Reis, L. E. S.                                                                                                                   Resumo 

viii 

 

vacinoterapia foi realizado com três doses vacinais no 28º, 35º e 42º d.p.i e a formulação 

lipossomal foi administrada em dose única no 35º d.p.i. No 49o d.p.i foi realizada a eutanásia 

dos animais para análise dos fenótipos de memória central (CD62Lhi CD44hi CD27hi CD197hi) e 

efetora (CD62Llow CD44hi) em esplenócitos estimulados com ASLi. Foi demonstrado que a 

associação imunoquimioterápica da vacina LBMPL+AML induziu um maior percentual de 

células de memória central em linfócitos T CD4+ e T CD8+. Já a associação da vacina 

LBSap+AML induziu uma resposta imunológica de memória efetora na subpopulação de 

linfócitos T CD4+. Dessa forma, o conjunto de resultados obtidos neste trabalho permite 

concluir que o emprego da quimioterapia com a nanoformulação composta por uma mistura 

de lipossomas convencionais e peguilados contendo antimonial é promissora no tratamento da 

LV. Este protocolo quimioterápico foi capaz de diminuir o processo inflamatório, impedir o 

comprometimento da arquitetura hepática e induzir a polarização de uma resposta imune do 

tipo 1 (Th1), associada a redução da carga parasitária em órgãos-alvo (baço e fígado). Além 

disso, a avaliação imunológica da imunoquimioterapia pela associação da formulação 

lipossomal com a vacinoterapia, demonstrou resultados relevantes por induzir a estimulação 

de células de memória central (LBMPL+AML) e efetora (LBSap+AML). Portanto, as 

formulações lipossomais compostas pela mistura de lipossomas convencionais e peguilados 

contendo antimoniato de meglumina são excelentes alternativas para o tratamento da LV, 

tanto isoladamente quanto em combinação com a vacinoterapia.  

 

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, lipossomas, antimoniato de meglumina, 

quimioterapia, imunoquimioterapia, memória imunológica. 
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Pentavalent antimonials are drugs of first choice in the treatment of leishmaniasis in Brazil. 

Due to various side effects of standard treatment, the liposome drug combination could 

increase the acceptance and therapeutic efficacy. The objective of this study was to evaluate 

different treatment protocols applied to experimental visceral leishmaniasis (VL) using a 

mixture of conventional and pegylated liposomes with meglumine antimoniate and its 

association with LBSap and LBMPL vaccines. For the evaluation of chemotherapy with the 

liposomal formulations, BALB/c mice were used (n =12/group), divided into the following 

experimental groups: (i) infected and treated with saline solution (PBS); (ii) infected and 

treated with the mixture of conventional and pegylated liposomes (Lip V); (iii) infected and 

treated with meglumine antimoniate in free form - 20 mg/kg (AM) and (iv) infected and 

treated with the mixture of conventional and pegylated liposomes containing meglumine 

antimoniate; 20 mg/kg (AML). After treatment the animals were submitted to experimental 

infection with 1x107 promastigotes of L. infantum, in stationary phase of growth, by 

intravenous route. Mice received a single dose of treatment on the 14th day post infection 

(d.p.i) and euthanasia was performed on the 28th d.p.i. The liposomal formulation consisted of 

mixing conventional liposomes - DSPC, CHO and DCP and pegylated liposomes - DSPC, 

CHO, DCP and 2000-DSPE-PEG. The physico-chemical characterization of the liposomal 

formulations demonstrated a 20.5% and 30.6% drug encapsulation rate for conventional and 

pegylated liposomal formulations, respectively. The mixture of the conventional and 

pegylated liposomal formulations had a mean diameter of 229 nm and a stable release of the 

drug in 24 hours. The presence of inflammatory cells in the liver was quantitatively evaluated 

to assess the compartmentalized response to liposome treatment. A significant decrease in the 

inflammatory process was observed in the groups treated with antimonials (AM and AML) 

and absence of hepatic granulomas in the animals of the group AML. In vitro stimulation of 

splenocytes with soluble L. infantum antigen (ASLi) revealed a significant increase in IFN-γ-

producing CD8+ T lymphocytes and a reduction in IL-10 producing CD4+ and CD8+ T 

lymphocytes only in the AML group. In addition, animals in the AML group showed an 

increase in the IFN-γ/IL-10 ratio for specific CD4+ and CD8+ T lymphocytes. Regarding the 

efficacy of the treatment, the spleen DNA detection showed a positivity 41.7%, 50.0%, 25.0% 

and 0.0% for the PBS, Lip V, AM and AML groups, respectively. In the hepatic 

compartment, the positivity was 83.3%, 100.0%, 83.3% and 41.4% for the PBS, Lip V, AM 

and AML groups respectively, thus it demonstrated an efficacy obtained with the formulation 

liposomal antimoniate. An alternative to improve the efficacy of conventional therapy is the 

use of immunotherapy by acting on the reestablishment of the immune system, which is used 

alone or in combination with chemotherapy (immunochemotherapy). Thus, we evaluated in 

an immunochemotherapy protocol (liposomes + vaccines) the ability to induce immune 

memory in infected animals. In this protocol, BALB/c mice (n =12/group) were used, divided 

into: (i) infected and treated with L. braziliensis antigen (LB); (ii) infected and treated with 

the LBMPL vaccine (LBMPL); (iii) infected and treated with the LBSap vaccine (LBSap); 

(iv) infected and treated with combination of the LBMPL vaccine and the mixture of 

conventional and pegylated liposomes containing meglumine antimoniate (LBMPL+AML); 

and (v) infected and treated with the association of the LBSap vaccine and the mixture of 

conventional and pegylated liposomes containing meglumine antimoniate (LBSap+AML). 

The infection was performed with 1x107 promastigotes of L. infantum, in stationary phase of 

growth, by intravenous route. The therapeutic regimen using vaccinotherapy was performed 

with three vaccine doses at 28th, 35th and 42th d.p.i and the liposomal formulation was 

administered as a single dose at 35th d.p.i. At the 49th day, the animals were euthanized to 

analyze the central (CD62Lhi CD44hi CD27hi197hi) and effector (CD62Llow CD44hi) memory 
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phenotypes in ASLi-stimulated splenocytes. The immunochemotherapy association of the 

LBMPL+AML vaccine induced a higher percentage of central memory cells in CD4+ and 

CD8+ T lymphocytes. The association of the LBSap+AML vaccine induced an effector 

memory phenotypein the subpopulation of CD4+ T lymphocytes. Thus, the set of results 

obtained in this work allows to conclude that the use of chemotherapy with the 

nanoformulation composed by a mixture of conventional and pegylated liposomes containing 

antimonial is promising in the treatment of VL. This chemotherapeutic protocol was able to 

reduce the inflammatory process, prevent hepatic architecture impairment and induce the 

polarization of a type 1 (Th1) immune response, associated with reduction of parasite load on 

target organs (spleen and liver). In addition, the immunological evaluation of 

immunochemotherapy by the association of the liposomal formulation with the 

vaccinotherapy, showed relevant results by inducing stimulation of central (LBMPL+AML) 

and effector (LBSap+AML) memory cells. Therefore, liposomal formulations composed of 

the mixture of conventional and pegylated liposomes containing meglumine antimoniate are 

excellent alternatives for the treatment of VL, either alone or in combination with the 

vaccinotherapy. 

 

Keywords: Visceral leishmaniasis, liposomes, meglumine antimoniate, chemotherapy, 

immunochemotherapy, immunological memory.  
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AIDS - Acquired immune deficiency syndrome (síndrome da imunodeficiência adquirida) 

AM - Antimoniato de meglumina 

AML – mistura de lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de 

meglumina 

ASLi - Antígeno solúvel de L. infantum 

ASLi/CC - Índice da cultura estimulada pela cultura controle  

BFA - Brefeldina A 

CCA/UFOP - Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto  

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

CD8+ - Marcador de superfície celular da subpopulação de linfócitos T 

citotóxicos/supressores 

CHO – Colesterol 

CI – Controle infectado 

CNI - Controle não infectado 

Ct - Cycle threshold (limiar da fase exponencial) 

CTAB - Brometo de Cetiltrimetilamônio 

DCP - Dicetilfosfato 

DMSO - dimetilsulfóxido 

DNA - Ácido desoxirribonucléico  

DSPC - Diestearoilfosfatidilcolina 

EDTA - Ácido etilenodiamino tetra-acético  

FSC - Forward Scatter (Tamanho)  

HIV - vírus da imunodeficiência humana 

IFN-γ - Interferon gama 

IP - Índice de polidispersão 

KLD - antígenos de L. donovani mortas 

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

monofosforil lipídeo A  

LBSAP - Vacina composta por antígenos Leishmania (Viannia) braziliensis associada à 

saponina  

LC - Leishmaniose Cutânea 

LiCyP1 - proteína da ciclofilina 1 de L. infantum  
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Lip V – mistura de lipossomas convencionais e peguilados contendo PBS 

LMC – Leishmaniose Mucocutânea 

LV – Leishmaniose Visceral  

LVC – Leishmaniose Visceral Canina 

MC - células de memória central  

ME - células de memória efetora  

MLVs - Vesículas multilamelares grandes 

MPL-A ou MPL - Monofosforil Lipídeo A  

MS - Ministério da Saúde 

NNN/LIT - Novy-MacNeal-Nicolle-liver infusion tryptose (Meio de Cultivo Celular) 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

PBS - Phosphate buffer saline (solução salina tamponada)  

PCR – Reação em Cadeia da Polimerase 

PCR–RFLP - Restriction Fragment Length Polymorfism-Polimerase Chain 

PEG - Polietilenoglicol  

PVC-LV - Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral  

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

RMN - Ressonância Magnética Nuclear  

RNI - espécies reativas de nitrogênio  

ROI - espécie reativas de oxigênio  

RPMI- Roswell Park Memory Institute (Meio de Cultivo Celular) 

SPF – Specific Pathogen Free (animais livres de germes patogênicos específicos) 

SSC – Side Scatter (Complexidade/Granulosidade) 

SSG - estibogluconato de sódio  

SUS - Sistema Único de Saúde  

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

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

TNF- Fator de necrose tumoral 

2000- DSPE-PEG - Diestearoilfosfatidiletanolamina metoxi-polietilenoglicol  
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As leishmanioses são doenças negligenciadas que, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), possuem uma incidência que varia entre 700.000 e 1 milhão de casos, sendo 

responsável por cerca de 20.000-30.000 mortes anuais em todo o mundo (WHO 2017). Ainda 

de acordo com a OMS, as principais formas clínicas podem ser agrupadas em: (i) visceral (a 

forma mais grave da doença, que pode evoluir para o óbito quando não tratada), (ii) cutânea (a 

forma mais comum), que provoca o aparecimento de ulcerações na pele; e (iii) mucocutânea, 

caracterizada como uma doença mutiladora que causa deformidades irreversíveis, 

principalmente na face (WHO 2010, 2017), além de outras variações clínicas de leishmaniose 

cutânea tais como a forma disseminada e a forma difusa (esta comum em países que 

margeiam a região amazônica). A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecto-

parasitária, causada pelas espécies Leishmania infantum e Leishmania donovani e transmitida 

por dípteros da família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, especialmente os do gênero 

Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia no Novo Mundo (Killick-Kendrick 1999).  

A distribuição epidemiológica das leishmanioses é multifatorial, sendo dependente da 

característica genéticas das espécies e cepas do parasito, ecossistemas locais nos sítios de 

transmissão, estado imune e nutricional dos hospedeiros e da exposição humana ao insetor 

vetor e ao parasito (WHO 2017). Levantamentos epidemiológicos estimam que milhares de 

pessoas morrem anualmente em decorrência da LV e sua incidência é em torno de 50.000 a 

90.000 novos casos/ano (Desjeux 2004; WHO 2017). No ano de 2015, mais de 90% dos 

novos casos notificados à OMS ocorreram em 7 países: Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, 

Somália, Sudão do Sul, sendo o Brasil responsável por cerca de 90% dos registros no 

continente americano (WHO 2017). 

Atualmente considerada uma doença negligenciada, a LV além de endêmica, encontra-

se em franca expansão em várias regiões urbanas, periurbanas e rurais do Brasil, América 

Latina, Europa e de outras áreas geográficas ao redor do mundo. Destaca-se o aparecimento 

da doença em países do Cone Sul, considerados anteriormente indenes para LV, cuja forma 

clínica principal de ocorrência era leishmaniose mucocutânea (LMC) (Salomón & Orellano, 

2005). 

No Brasil, um dos primeiros estudos epidemiológicos aplicados para LV foi realizado 

em 1938 por Chagas, Ferreira, Deane & Guimarães, na região de Abaeté, localizada no estado 

do Pará, onde relataram uma incidência de 1,48% de infecção humana e 4,49% de infecção 

canina. Posteriormente, em 1955 Deane & Deane conduziram um amplo estudo no estado do 
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Ceará, região com alta prevalência de LV, que culminou no entendimento da epidemiologia 

da L. infantum e levantou a importância do cão como reservatório doméstico e da raposa 

(Dusicyon vetulus) como reservatório silvestre do parasito (Deane 1956; Deane & Deane 

1962a). Outros membros da família Canidae também são apontados como reservatórios: 

Licalopex vetulus (Deane 1956) e Cerdocyon thous (Lainson & Shaw 1987; Curi et al., 2006) 

sendo que, de forma geral, o cão desempenha o papel mais importante como fonte de 

transmissão do parasito para o vetor e consequentemente para o homem (Alvar et al., 2004). 

Recentemente tem sido demonstrada a participação de outros hospedeiros infectados por L. 

infantum, como o gato doméstico (Felis catus), marsupiais (Didelphis albiventris, D. 

marsupialis) e roedores (Rattus rattus; Nectomys squamipes; Proechimys canicollis) (Savani 

et al., 2004; Oliveira et al., 2005; Dantas-Torres, 2006). Entretanto, a importância destes 

animais e de outros mamíferos no contexto epidemiológico da LV necessita de maiores 

investigações. Sendo assim, o cão continua a ocupar o mais importante papel de reservatório 

urbano de L. infantum tornando-se um importante alvo para o programa de controle da LV, 

por apresentar alta prevalência da infecção (Coura-Vital et al., 2011) e pela elevada carga 

parasitária na pele, tornando-se uma considerável fonte de infecção para o vetor (Molina et 

al., 1994; Costa-Val et al., 2007). 

Além da questão do reservatório, já descrito desde a década de 1980, com o 

surgimento da AIDS, a coinfecção com o vírus HIV e L. infantum, propiciou a emergência de 

novos casos de leishmaniose visceral. Países do Mediterrâneo foram os primeiros a descrever 

tal condição e atualmente é observado um aumento no número de coinfectados em países da 

Europa e Américas apresentando manifestações clínicas diversas e resposta deficiente ao 

tratamento convencional com antimoniais (Alvar et al., 2008).  

No Brasil, a primeira avaliação da coinfecção HIV/L. infantum foi publicada em 2003, 

reunindo 91 pacientes coinfectados, sendo que 37% (33/91) apresentaram LV (Rabello et al., 

2003). Em 2001, aproximadamente 0,7% de todos os casos de LV foram relatados em 

indivíduos portadores de HIV, e no ano de 2012 este percentual aumentou para 8,5% (Brasil 

2013). Um dos possíveis motivos desta elevada prevalência HIV/L. infantum, é a expansão 

simultânea da LV para o ambiente urbano e do HIV/AIDS para o meio rural, levando a uma 

sobreposição de áreas geográficas, favorecendo os casos de coinfecção (Alves & Bevilacqua 

2004). Neste cenário, os casos de coinfecção HIV/L. infantum, alertam para dificuldades em 

relação ao tratamento da LV com fármacos de primeira escolha (antimoniais pentavalentes), 
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sendo necessários tratamentos prolongados dos pacientes e a necessidade da avaliação de 

novas estratégias terapêuticas para LV. 

Na tentativa de conter o avanço da leishmaniose visceral, o Brasil é um dos poucos 

países no mundo que mantém ativo um programa de controle da doença. Definido como 

Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (PVC-LV), este tem como 

principais objetivos e diretrizes: a) o diagnóstico e tratamento precoce de todos os casos 

humanos; b) o controle vetorial; c) a eliminação dos reservatórios pela eutanásia de cães 

sororeativos e, d) atividades de educação em saúde e conscientização da população (Brasil 

2006). Entretanto, o que se tem observado é que a LV continua em franca expansão, o que 

pode estar diretamente relacionada com a periodicidade do próprio ciclo epidemiológico ou 

mesmo com algumas falhas observadas no programa de controle. O programa apresenta 

limitações em praticamente todos os pontos propostos, a saber: (i) na pesquisa entomológica 

falta pessoal treinado e laboratórios de referência em algumas regiões do país; (ii) no quesito 

eliminação do reservatório doméstico, devido a demora entre o diagnóstico e o recolhimento 

para eutanásia dos animais infectados. A baixa sensibilidade e especificidade dos métodos 

sorológicos empregados, associadas com a reposição imediata de cães pela população, as 

quais contribuem para falhas nas medidas de controle (Nunes et al., 2010; Quinnel et al., 

2013). Dessa forma, medidas voltadas para profilaxia, como o desenvolvimento de vacinas 

efetivas que possam ser empregadas em campanhas de vacinação em massa de cães, são 

necessárias. Além de medidas profiláticas, as ações relacionadas ao tratamento de casos 

humanos, necessitam de ações estratégicas. O desenvolvimento de novas abordagens 

terapêuticas e até mesmo o “rejuvenescimento” de fármacos já existentes no mercado, 

possibilitando novas aplicações terapêuticas ou mudanças na forma de veiculação desses 

fármacos, surgem como medidas que auxiliarão no tratamento e controle da LV.  

 

1.1 Aspectos imunopatológicos durante a infecção experimental por L. infantum e a 

indução de memória imunológica por meio do uso de vacinoterapia ou imunofármacos 

 

Em estudos experimentais para avaliação de imunobiológicos (vacinas) e de novas 

abordagens quimioterapêuticas para o tratamento da LV, o modelo murino utilizando 

camundongos BALB/c tem sido considerado uma alternativa importante em diversos grupos 

de pesquisas aplicados aos estudos de Fase I de testes de drogas. Esse fato, deve-se 

principalmente a um conjunto de fatores como a facilidade de manuseio dos animais, ampla 
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disponibilidade de reagentes para caracterização da resposta imune, curto tempo de avaliação 

experimental e o menor custo em relação à outros modelos experimentais mamíferos como 

hamsters e cães (Carrión et al., 2006; de Mendonça et al., 2016). Neste contexto, 

camundongos BALB/c são considerados como um dos melhores modelos para estudos pré-

clínicos mesmo apresentando uma evolução subclínica para a infecção (Wilson et al., 2005). 

Além disso, é importante ressaltar que a progressão da LV neste modelo é dependente da 

espécie de Leishmania utilizada para a infecção experimental, da concentração do inóculo de 

parasitos, da via/rota de infecção, associadas à genética e ao estado imunológico do 

hospedeiro (Nieto et al., 2011). 

O modelo BALB/c é naturalmente susceptível à infecção por L. infantum, sendo bem 

estabelecido que a resposta imune mediada por células do perfil tipo 1 (Th1) previnem a 

infecção pelo parasito, por meio da indução na produção de interferon gama (IFN-γ), com 

consequente ativação de macrófagos e morte dos parasitos (Awasthi et al., 2004). Após a 

infecção, os parasitos se multiplicam rapidamente durante as primeiras semanas no tecido 

hepático, sendo o baço o local inicial de geração de células T efetoras específicas. Essas 

células migram para o fígado e neste compartimento, ocorre o desenvolvimento de uma 

resposta imune celular, essencial para a eliminação dos parasitos. Em contrapartida, especula-

se que o baço torna-se o local de persistência do parasito na infecção crônica (Carrión et al., 

2006, Nieto et al., 2011). Dessa forma, quando camundongos BALB/c são infectados por L. 

infantum, observa-se uma susceptibilidade inicial frente ao parasito e estabelecimento da 

infecção. Entretanto, nos estágios tardios pós-infecção, ocorre um controle na carga 

parasitária nos órgãos alvo, sendo esta, mantida em baixos níveis durante a fase crônica. 

Nesses animais, o controle da infecção está diretamente associado a um padrão de resposta 

imune mediada por células, envolvendo principalmente linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores 

de IFN-γ no baço e com a formação de granulomas hepáticos, seguida da ativação de 

macrófagos, produção de óxido nítrico, radicais livres de oxigênio e controle da replicação 

parasitária (Nieto et al., 2011). 

Ao avaliar a resposta imune compartimentalizada, observa-se que no fígado de 

camundongos BALB/c logo após a infecção, os parasitos são rapidamente fagocitados pelos 

macrófagos e conseguem se estabelecer neste local. Entretanto, os macrófagos residuais 

parasitados pelas formas amastigotas, induzem uma inflamação granulomatosa local, 

direcionando para um controle da infecção. Na LV murina, os granulomas hepáticos são 
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basicamente constituídos pela aglomeração de macrófagos residentes parasitados (células de 

Kupffer) e macrófagos modificados (denominados células epitelióides), circundados por 

células T secretoras de citocinas e monócitos sanguíneos atraídos pela inflamação (Gutierrez 

et al., 1984; Murray, 2001). A eficácia antimicrobiana global da resposta granulomatosa 

parece ser variável, e acredita-se que somente granulomas maduros desenvolvem mecanismos 

leishmanicidas eficientes para matar os parasitos (Carrión et al., 2006; Nieto et al., 2011). 

Além disso, é observado apenas nos granulomas hepáticos estruturalmente maduros, a 

elaboração de uma resposta de espécie reativas de oxigênio (ROI) e espécies reativas de 

nitrogênio (RNI), que são essenciais para a eliminação do parasito dentro das células de 

Kupffer e células dendríticas infectadas (Murray et al., 2001; Stanley et al., 2007). As 

alterações imunopatológicas são mediadas por mudanças no microambiente do tecido local, 

que contribuem para a incapacidade de gerar respostas imunes efetoras. Portanto, entender o 

desenvolvimento da imunidade e as alterações no fígado, podem levar a meios potenciais para 

melhorar a depuração do parasito no baço (Khadem & Uzonna 2014). 

À luz da vacinologia contemporânea, um quesito importante durante o  

desenvolvimento de vacinas, para uso profilático ou terapêutico, é o estabelecimento da 

memória imunológica. Conceitualmente, a memória imunológica é a capacidade do sistema 

imune de responder de uma maneira rápida e mais eficiente após a exposição ao antígeno, 

quando comparado à primeira exposição ao mesmo antígeno (Sallusto et al., 2004). 

Observações da heterogeneidade fenotípica na expressão de receptores por células T CD8+ e 

T CD4+ em células humanas levaram ao conceito de que as células T de memória poderiam 

ser divididas em subconjuntos. Os primeiros estudos dividiram os fenótipos em duas 

subpopulações principais: as células de memória central e as células de memória efetoras. As 

células de memória central são definidas pela expressão fenótipica de moléculas de adesão, 

presente em orgãos linfóides secundários (linfonodos e baço) e são especializadas em 

apresentar um longo período de vida em comparação às outras linhagens celulares, bem como 

a proliferarem rapidamente após novo contato com o patógeno (Sallusto et al., 1999). Já as 

células T de memória efetora são definidas pela ausência de moléculas de atração aos órgãos 

linfóides secundários, de modo que possam recircular entre o sangue periférico, tecidos não 

linfóides e linfa, atingindo superfícies corporais e órgãos viscerais que são muitas vezes, os 

locais de porta de entrada do agente infeccioso (Sallusto et al., 1999). 
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Com o aprimoramento das técnicas de analise fenotípica celular, principalmente com a 

utilização da citometria de fluxo multiparamêtrica ou multifuncioal, foi possível observar uma 

heterogeneidade de fenótipos e a possibilidade de conhecer profundamente a funções dos 

subtipos das células T de memória. Estudos recentes demonstraram a existência de células T 

de memória residentes, que ficam localizadas nos tecidos e medeiam a imunidade em 

infecções virais agudas, como herpes simplex, influenza, vírus da coriomeningite linfocítica e 

até mesmo na infecção por L. major (Teijaro et al., 2011; Schenkel et al., 2014; Glennie et al., 

2015). Essas células de memória residentes podem ser encontradas no intestino, no cérebro, 

nos pulmões e na pele. Possuem a vantagem de ativarem-se imediatamente em resposta ao 

antígeno, sem a necessidade de mobilização de células T circulantes, promovendo o 

recrutamento rápido de células efetoras a partir da circulação e induzindo a imunidade inata 

independente da apresentação do antígeno, ampliando assim a resistência a infecções 

(Schenkel et al., 2013; Glennie et al., 2015).  

Apesar de ainda estarem em pequeno número, os trabalhos envolvendo vacinologia e 

avaliação de memória nas leishmanioses, são mais frequentes nas avaliações da LC e LMC 

em modelos experimentais quando comparado a LV (Darrah et al., 2007; Glennie et al., 

2015). 

Em relação à vacinologia na LV, Santos-Gomes e colaboradores (2014) avaliaram a 

proteína da ciclofilina 1 (presente no citoplasma de formas amastigotas e promastigotas) de L. 

infantum (LiCyP1) e investigaram se a LiCyP1 recombinante (r-LiCyP1) era capaz de conferir 

proteção frente a infecção experiemental pelo parasito. Estes autores avaliaram a carga 

parasitária e a geração de células T CD4+ e CD8+ de memória central e efetora. Os resultados 

demonstratam que os subconjuntos de células T de memória efetora reconhecem 

especificamente os antígenos do parasito, sugerindo que a vacinação com r-LirCyP1 leva à 

geração de uma memória imunológica. Além disso, a imunização com r-LirCyP1 promoveu 

uma redução acentuada no parasitismo hepático e esplênico e regulou a diferenciação de 

linfócitos T CD8+ em células de memória efetora, indicando que a vacinação com r-LirCyP1 

confere proteção e contribui com a geração de um pool de memória celular de longo prazo 

(Santos-Gomes et al., 2014). 

Sánchez-Sampedro e colaboradores (2012) empregaram imunizações baseadas no 

protocolo prime-boost, onde a primeira dose vacinal foi por meio da administração com um 

vetor plasmidial e o boost com  um vírus modificado e atenuado de Vaccinia Ankara (MVA 
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recombinante), ambos os vetores expressando o antígeno LACK (receptor de proteína quinase 

C ativada) de L. infantum (DNA-LACK e MVA-LACK). Essas estratégias imunoprofiláticas 

demonstraram ser eficazes na proteção de camundongos e cães contra a LC e LV. Em relação 

aos parâmetros imunológicos, a vacinação heteróloga induziu uma memória imunológica de 

forma duradoura, com um aumento da frequência de células T-efetoras de memória CD4+ e 

CD8+ específicas para LACK.  Já a resposta contra os vetores foram mediadas principalmente 

por linfócitos T CD8+. Os parâmetros imunológicos relevantes de proteção contra a 

leishmaniose foram induzidos contra a LACK e desencadeados pela combinação vacinal do 

protocolo, representadas por células T CD4+ e T CD8+ multifuncionais com fenótipos de 

memória efetora (Sánchez-Sampedro et al., 2012). 

Em outro estudo, Rodrigues e colaboradores (2016) demonstraram pioneiramente a 

geração de células T de memória residentes no fígado de animais após a infecção por L. 

infantum e também após o tratamento quimioterápico com antimoniato de meglumina. A 

infecção por L. infantum gerou células T de memória residente, entretanto, essa população 

não se expandiu, indicando um possível efeito silenciador do parasito (Rodrigues et al., 2016). 

Sabe-se que uma vacina que confere resistência aumentada e induz o desenvolvimento 

de células T de memória central e/ou efetora específicas, pode-se tornar uma ferramenta mais 

econômica e eficaz contra a LV. Estudos anteriores demonstram que a infecção por 

Leishmania spp. causa a diferenciação de subconjuntos de células de memória e que a 

qualidade e a quantidade dessas células são direcionadas  pelo antígeno usado na imunização 

(Zaph et al., 2004). Dessa forma, tornam-se necessários estudos que avaliem a produção da 

memória imunológica central e efetora de células de T na quimioterapia, na imunoterapia e na 

imunoquimioterapia.  

Diante dos aspectos imunopatológicos e as abordagens que investigam o 

desenvolvimento de memória imunológica envolvendo o modelo murino, em especial o 

BALB/c na infecção experimental por L. infantum, é altamente relevante a avaliação 

compartimentalizada do fígado e do baço em estudos de novas estratégias para o tratamento 

utilizando a quimioterapia convencional, imunoterapia ou sua associação 

(imunoquimioterapia) na LV. Tais avaliações permitem inferir na consequência das diferentes 

abordagens terapêuticas sobre o comprometimento na arquitetura dos orgãos e sua alteração 

fisiológica bem como na resposta imune compartimentalizada frente à infecção por L. 

infantum. Sendo assim, nosso estudo se propoe a avaliar de forma pioneira o emprego de 
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formulações lipossomais contendo antimoniato de meglumina em combinação com a 

vacinoterapia utilizando os imunobiológicos LBSap e LBMPL (Giunchetti et al., 2007; 

Giunchetti et al., 2008a; Roatt et al., 2012; Aguiar-Soares et al., 2014, Roatt et al., 2017) 

como proposta de tratamento para leishmaniose visceral. 

 

1.2 Quimioterapia da leishmaniose visceral e a revolução no tratamento com a utilização 

de lipossomas  

 

Atualmente, as opções disponíveis para o tratamento das leishmanioses consistem em 

fármacos desenvolvidos inicialmente na década de 50, incluindo principalmente os 

antimoniais pentavalentes. Posteriormente, outros fármacos foram acrescentados como opções 

terapêuticas viáveis, como a paramomicina, pentamidina, miltefosina, a anfotericina B 

desoxicolato e a anfotericina B lipossomal. Na maior parte das áreas endêmicas, a escolha do 

tratamento é baseada principalmente em considerações econômicas em relação ao protocolo 

terapêutico adotado e o grau de resistência dos parasitos frente aos fármacos atuais 

(Vanlerberghe et al., 2007).  

A paromomicina é um antibiótico aminoglicosídeo, também chamado aminosidina, é 

produzido pelo Streptomyces rimosus e utilizada em infecções bacterianas (Iraji & 

Sadeghinia, 2005). Tem sido empregada no tratamento da LV humana, principalmente na 

África e Europa, na terapêutica combinada com outros fármacos como os antimoniais 

pentavalentes e com a anfotericina B lipossomal (WHO 2010b). Possui como vantagens ser 

um fármaco de baixo custo, duração relativamente curta de administração e apresentar um 

bom perfil de segurança, o que reforça a sua utilidade como medicamento de primeira linha. 

O fármaco tem atividade contra Leishmania spp., alterando a fluidez da membrana 

plasmática, interferindo na função ribossômica, perturbando assim o potencial de membrana 

mitocondrial (Fernández et al., 2011). Dentre os efeitos colaterias do uso da paromomicina, os 

mais comuns são associados a ototoxicidade e insuficiência hepática (Sundart al., 2007). 

A pentamidina (Lomidina®) atualmente é recomendada como profilaxia secundária na 

prevenção de recidivas de LV em algumas regiões da Europa. A alta toxicidade desta droga 

com relatos de morte súbita, é um fator limitante para o seu emprego terapêutico em altas 

doses. É muito empregada no tratamento da leishmaniose cutânea (LC) na Índia, sendo que a 

alta taxa de cura está associada a uma baixa dose de administração do fármaco, tornando-a 
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uma alternativa atrativa. Os regimes de baixas doses empregados no tratamento da LC, 

geralmente resultam em mialgias, dor no local da injeção, náuseas, dor de cabeça, gosto 

metálico, sensação de queimação, dormência e hipotensão. Além disso, efeitos adversos como 

hipoglicemia, hipotensão, alterações cardiológicas e nefrotoxicidade foram relatadas (Singh & 

Sivakumar, 2004). 

A miltefosina foi inicialmente desenvolvida como um fármaco anticancerígeno, sendo 

o primeiro medicamento oral efetivo contra a LV, e dessa forma, representa um grande 

avanço na quimioterapia para a doença (Sundar et al., 2006). Sua principal atividade anti-

Leishmania é decorrente da modulação dos receptores de superfície celular, do metabolismo 

do inositol, da ativação da fosfolipase e da proteína quinase C, além das vias mitogênicas, 

resultando em apoptose (Verma et al., 2004). Os principais efeitos colaterais da miltefosina 

incluem distúrbios gastrointestinais (transitórios ou reversíveis); no entanto, a 

teratogenicidade é um problema em potencial (Sundar & Olliaro 2007). A miltefosina surgiu 

recentemente como uma ferramenta para o tratamento da LVC, e seu uso foi avaliado em 

monoterapia e em combinação com outros fármacos (Andrade et al., 2011; Farca et al., 2012). 

No Brasil, no início de 2010, o Laboratório Virbac solicitou junto ao MAPA e ao MS 

autorização para a realização de um estudo experimental para avaliar a eficácia em cães 

tratados com o Milteforan® (nome comercial da miltefosina de uso veterinário). No entanto 

esta solicitação foi negada e o projeto foi momentaneamente suspenso. No início de 2013, 

outro protocolo de estudo foi apresentado e os experimentos finalizados no ano de 2014. O 

relatório foi submetido para a aprovação em 2015 e somente em agosto de 2016 o 

medicamento foi liberado para o uso comercial para o tratamento da LVC no Brasil, embora 

os resultados obtidos não tenham sido divulgados para comunidade científica. 

Já a anfotericina B, um antibiótico polieno produzido por diferentes espécies de 

Streptomyces, foi inicialmente utilizado no tratamento de infecções fúngicas sistêmicas, e que 

posteriormente apresentou atividade contra Leishmania spp. É um fármaco insolúvel em água 

e com pH neutro e a formulação licenciada para uso na rotina clínica é uma mistura de 

anfotericina B, associada com o detergente desoxicolato em tampão fosfato, promovendo o 

aumento da solubilidade do fármaco (Brajtburg & Bolard, 1996). O produto comercializado 

(Fungizon®) tem induzido altas taxas de cura em pacientes infectados por L. donovani, 

particularmente quando administrados em crianças, gestantes e em casos de resistência do 

parasito aos antimoniais pentavalentes (Singh & Sivakumar, 2004). A anfotericina B 
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apresenta como vantagem, o fato de não promover acumulação plasmática com a sua 

utilização em doses diárias. Entretanto é uma droga com um toxicidade renal elevada, que 

exige internação e monitoramento de funções vitais (Kafetzis et al., 2005). 

A fim de reduzir a toxicidade do fármaco, estudos com a anfotericina B foram 

realizados no final da década de 90 e novas formulações lipídicas foram desenvolvidas. 

Nessas novas formulações, o desoxicolato foi substituído por outros lipídios: colesterol 

sulfato de Anfotericina B - Amphotec® (Sequs, MentoPark, CA/EUA), Anfotericina B 

lipossomal - Ambisome® (Fujisawa, Deerfield, IL/EUA) e complexo lipídico de Anfotericina 

B -Abelcet® (Liposome Co, Princeton, NJ/EUA). Em conjunto, essas formulações 

apresentaram uma melhor captação pelo sistema fagocítico mononuclear, sendo pouco 

direcionadas para o rim (órgão alvo de toxicidade do fármaco). A Anfotericina B lipossomal é 

considerada por muitos especialistas como a melhor alternativa disponível para o tratamento 

da LV e em muitos países da Europa e Estados Unidos é utilizada como a primeira linha de 

tratamento (Balasegaram et al., 2012). 

Até 2013 o MS recomendava e disponibilizava como fármaco de segunda escolha, a 

anfotericina B desoxicolato para o tratamento das leishmanioses. Além disso, para casos mais 

graves e não responsivos, a anfotericina B lipossomal também era disponibilizada. Essas 

formulações tinham eficácias equivalentes, sendo que a anfotericina B lipossomal apresenta 

menor toxicidade (Meyerhoff, 1998; Ministério da Saúde 2006a; 2006b). Porém, em meados 

de 2013, o MS ampliou a indicação de uso da anfotericina B lipossomal para o tratamento de 

pacientes diagnosticados com LV. A medida adotada, além de diminuir os efeitos adversos 

causados por outras drogas, garante o acesso de um maior número de pessoas ao 

medicamento, que é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos 

fatores que levou o MS a decidir por essa mudança foi a observação de uma maior toxicidade 

da droga até então utilizada como segunda escolha para o tratamento de pacientes acometidos 

pela doença, a anfotericina B desoxicolato, quando comparada à anfotericina B lipossomal e 

ao antimoniato de meglumina. A anfotericina B lipossomal já era usada no tratamento da 

doença, mas apenas com indicação para três grupos prioritários: (i) pessoas com idade acima 

dos 50 anos, (ii) pacientes com insuficiência renal e (iii) transplantados cardíacos, renais e 

hepáticos. O MS estendeu as indicações de uso dessa medicação como primeira escolha para 

pacientes com LV menores de 1 ano de idade; ou com idade superior a 50 anos; insuficiência 

hepática e/ou insuficiência cardíaca; transplantados cardíacos, renais ou hepáticos; 



Reis, L. E. S.                                                                                            Revisão da Literatura 

12 

 

hipersensibilidade ou falha terapêutica ao antimoniato de meglumina ou a outros 

medicamentos utilizados para o tratamento da LV; coinfecção HIV/L. infantum; 

comorbidades ou uso de medicamentos que comprometem a imunidade e gestantes. Vale 

ressaltar que, com exceção das situações descritas acima, o MS continua preconizando como 

primeira escolha para o tratamento da LV e fornecendo gratuitamente pelo sistema de saúde, o 

antimoniato de meglumina (Ministério da Saúde 2013). 

Em relação aos antimoniais, os estudos iniciais que comprovaram a sua importância, 

foram conduzidos no início do século passado, por Plimmer & Thomson (1908). Estes 

pesquisadores demonstraram a eficácia do tratamento com tártaro emético contra a infecção 

experimental com Trypanosoma spp. em ratos. Alguns anos depois, o pesquisador Gaspar 

Vianna, foi o primeiro a relatar a eficácia do tártaro emético – antimônio na sua forma 

trivalente (Sb+3) - para o tratamento da LMC (Vianna 1912). Logo em seguida, essa atividade 

foi confirmada para o tratamento da LV em estudos clássicos realizados na Itália (Di Cristina 

e Caronia 1915), África (Cole 1944) e Índia (Cook 2006).  

Os antimoniais pentavalentes (Sb+5) são comercializados na forma de complexos de Sb 

(V) com N-metil-D-glucamina (meglumina ou Glucantime®) ou gluconato de sódio 

(estibogluconato de sódio ou Pentostam®). Farmacologicamente eles são considerados 

equivalentes em parâmetros de eficácia clínica, efeitos adversos, farmacocinética e 

mecanismos de ação (Henao et al., 2004). Embora a estrutura química exata destes complexos 

tenham permanecido desconhecidas durante décadas devido à estereoquímica dos compostos, 

o uso de espectrometria de massa e técnicas de espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear (RMN) permitiram avanços significativos no comhecimento da estrutura química. Na 

Figura 1 encontram-se representadas as estruturas propostas para o complexo predominante 

de Sb ligado ao antimoniato de meglumina e ao estibogluconato de sódio (Frezard et al., 

2013). 
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Figura 1: Proposta da fórmula estrutural para o antimoniato de meglumina (A) e estibogluconato de sódio (B) 

em solução aquosa diluída. Adaptado de Frezard et al., (2013). 

 

O mecanismo de ação dos antimoniais ainda não foi totalmente elucidado, entretanto, 

dois principais modelos são propostos até o momento: (i) o Sb+5 se comporta como um pró-

fármaco e parte da dose administrada é reduzida in vivo a Sb+3, que é a espécie mais tóxica e 

ativa (Shaked-Mishan et al., 2001), de modo que os tiois podem agir como agentes redutores 

nesta conversão (Frezard et al., 2001; Yan et al., 2003); e (ii) o Sb+5 forma complexos estáveis 

com ribonucleotídeos, inibindo os transportadores celulares e interferindo com a via das 

purinas (Demicheli et al., 2002; Frezard et al., 2009).  

No Brasil, a única formulação disponível em relação aos antimoniais pentavalentes é o 

antimoniato de meglumina (Glucantime®), distribuída exclusivamente pelo MS. Este órgão 

recomenda o tratamento da LV com a dose de 20mg de Sb+5/kg/dia, com aplicação 

endovenosa ou intramuscular, em um perído de no mínimo 20 e no máximo 40 dias, 

utilizando-se o limite máximo de 2 a 3 ampolas de Glucantime® por dia (Ministério da Saúde 

2006a). 

Apesar da distribuição e aprovação do uso pelo MS, a terapêutica convencional com 

antimônio possui uma série de particularidades que comprometem a adesão ao tratamento. A 

aplicação do medicamento é muitas vezes acompanhada de dor no local das injeções 

intramusculares e por efeitos colaterais sistêmicos, às vezes sendo necessária a supervisão 

médica. Os efeitos secundários típicos do Glucantime® incluem: náuseas, vômitos, fraqueza e 

mialgia, cólica abdominal, diarreia, pruridos na pele e hepatotoxicidade, em conjunto com a 

cardiotoxicidade que é o efeito colateral mais grave. Esses efeitos colaterais levam muitas 

vezes a um abandono do tratamento pelo paciente, sendo que atualmente, já é confirmado em 
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vários países, a presença de cepas do parasito geneticamente resistentes ao antimoniato, o que 

vem agravando ainda mais o panorama do arsenal terapêutico para LV no mundo (Guerin et 

al., 2002; Frezard et al., 2009; Chakravarty & Sundar 2010). 

Dessa maneira, todos esses fatores podem contribuir para dificuldades na aplicação da 

terapêutica correta da LV e aumentam consideravelmente a possibilidade de falha no 

tratamento farmacológico. Considerando as limitações observadas com as diferentes classes 

de fármacos disponivéis na quimioterapia convencional da LV, a OMS recomenda e apoia a 

investigação de novos fármacos contra as leishmanioses (Ridley 2003). No entanto, a falta de 

um retorno comercial significativo para as doenças negligenciadas, como no caso das 

leishmanioses, resulta em um financiamento precário e baixo interesse de órgãos do setor 

público e da indústria farmacêutica para a investigação e desenvolvimento de novos 

medicamentos (Ridley 2003). 

Neste contexto, as estratégias com base na melhoria de medicamentos já existentes, 

seja por modificação molecular, seja por alteração do veículo de transporte dos fármacos, são 

abordagens promissoras que vem sendo desenvolvidas por vários grupos de pesquisas em 

todo o mundo. Dentre os avanços, podemos citar: o desenvolvimento de formulações mais 

eficazes e mais seguras, a utilização de drogas originalmente avaliadas para outras doenças, 

uso de abordagens imunobiológicas utilizando imunofármacos (imunoterapia) e novas 

combinações de fármacos e protocolos terapêuticos (Murray 2004; Frezard et al., 2013; Nico 

et al., 2014; Roatt et al., 2014). 

Uma abordagem promissora em relação ao desenvolvimento e melhoria de 

formulações contendo antimoniato de meglumina é a utilização de sistemas carreadores de 

fármacos, principalmente lipossomas. Os lipossomas são vesículas esféricas, constituídas por 

uma ou várias bicamadas concêntricas de lipídeos, que isolam um ou vários compartimentos 

aquosos internos do meio externo (Frézard, 1999), permitindo que substâncias 

farmacologicamente ativas possam ser incorporadas tanto em seu compartimento aquoso 

interno (substâncias hidrossolúveis), quanto em sua membrana (substâncias lipofílicas ou 

anfifílicas). Além disso, a encapsulação do fármaco protege o princípio ativo de uma 

degradação rápida in vivo ou mesmo de uma rápida eliminação pelo organismo (Demicheli et 

al., 2005). 

O uso de lipossomas tem sido até agora um dos meios mais promissores para melhorar 

a eficácia dos antimoniais no tratamento da LV. Dentre as propriedades que justificam o uso 
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de lipossomas como sistema de transporte adequado para antimoniais, pode-se citar: (i) sua 

capacidade de encapsular e reter grandes quantidades de compostos solúveis em água 

(Bangham et al., 1965); (ii) a sua tendência natural para ser capturado pelos macrófagos, que 

são as células inicialmente parasitadas com Leishmania spp.; (iii) sua relativa segurança para 

serem administrados em diversos modelos experimentais e em humanos; e (iv) a sua elevada 

versatilidade com relação à composição de lipídios, ao volume e composição do 

compartimento interno, ao tamanho da vesícula e lamelaridade (Frezard et al., 2009). 

Assim, as formulações lipossomais podem melhorar o uso dos antimoniais, auxiliando 

na redução da dose da droga e na duração da quimioterapia (Frézard et al., 2000). É 

importante enfatizar que, mesmo sabendo da necessidade de melhoramento da quimioterapia 

antimonial e que resultados obtidos em modelos experimentais de LV utilizando lipossomas 

demonstraram ser promissores, nenhuma formulação farmacêutica utilizando lipossomas e 

antimoniais está disponível no mercado para tratamento da doença (Schettini et al., 2006). 

Neste sentido, um dos maiores desafios dos grupos de pesquisa atuais em relação às 

formulações lipossomais é aumentar o tempo de permanência do fármaco na circulação, 

impedindo que o mesmo sofra uma rápida remoção pelas células do sistema mononuclear 

fagocitário. Como alternativa, a inclusão de fosfolipídios ligados covalentemente a polímeros 

hidrofílicos flexíveis, tais como o polietilenoglicol – PEG, na composição dos lipossomas, 

tem minimizado este problema (Allen et al., 1991). A presença do PEG reduz a captação dos 

lipossomas pelo sistema mononuclear fagocitário e aumenta a sua permanência na circulação 

sanguínea. O polímero ocupa o espaço adjacente à superfície do lipossoma criando um 

impedimento estérico e, consequentemente, prejudicando a interação de macromoléculas e 

células com o lipossoma (Drummond et al., 1999).  Estes lipossomas com a superfície 

modificada pela inclusão de PEG são chamados de “lipossomas furtivos” ou “lipossomas 

estabilizados estericamente” ou ainda “lipossomas peguilados” (Allen 1989). Na figura 2 

estão representados lipossomas com diferentes características estruturais utilizados na 

terapêutica. 
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Figura 2: Características estruturais dos vários tipos de lipossomas: convencionais - fármaco hidrofílico no 

interior do lipossoma (A) e fármaco lipofílico adsorvido ou inserido na bicamada lipídica (B); catiônico (C); de 

longa circulação (peguilado) – com polímero hidrofílico na superfície (D); sítio-específicos (E), com anticorpos 

ligantes (F) e com peptídeos e proteínas ligantes na superfície (G); virossomas – com envelope viral na 

superfície (H) e DNA-plasmídeo encapsulado em lipossomas catiônicos (I) (adaptado de Torchilin, 2005). 

 

Um estudo feito por Azevedo e colaboradores (2014), avaliou a farmacocinética 

empregando uma mistura de lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato em 

cães naturalmente infectados por L. infantum, sendo observado nestes animais um tempo de 

circulação prolongado do antimônio, bem como o seu direcionamento para a medula óssea 

provocado pelo tamanho reduzido dos lipossomas. Além disso, foi avaliada a eficácia em 

modelo murino utilizando as formulações lipossomais compostas de mistura de lipossomas 

convencionais e peguilados em proporção equimolar de lipídio e antimônio. Os resultados 

demonstraram que a mistura de lipossomas convencionais e peguilados foi significativamente 

mais eficaz na redução da carga parasitária no baço e na medula óssea de camundongos 

infectados com L. infantum, quando comparado às formulações de lipossomas convencionais 

ou peguiladas, isoladamente (Azevedo et al., 2014). Neste estudo, porém, o comportamento 

farmacocinético da mistura de lipossomas foi parcialmente avaliado, não havendo dados do 

direcionamento do antimônio para o fígado e o baço. Entretanto, não foram avaliadas as 

alterações imunopatológicas após o tratamento com a mistura de lipossomas contendo 

antimoniato de meglumina. 

Contudo, diante da necessidade de melhoramento da quimioterapia convencional 

existente e da inexistência de uma formulação lipossomal contendo antimoniato de 

meglumina no mercado para o tratamento da LV, é de extrema relevância uma abordagem 
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experimental que avalie as alterações imunopatológicas com a quimioterapia empregando 

formulações lipossomais como estratégia isolada ou em associação à vacinoterapia no 

tratamento da LV.   

 

1.3 Abordagens terapêuticas promissoras na LV: Vacinoterapia e sua associação com a 

quimioterapia 

 

A imunoterapia envolve a utilização de substâncias biológicas ou moléculas com 

capacidade de modular as respostas imunológicas, com a finalidade de obter sucesso no 

tratamento profilático e/ou terapêutico de doenças (Oldham & Smalley, 1983). O uso de 

imunobiológicos com a finalidade de modular a resposta do hospedeiro e controlar a evolução 

da doença tem sido aplicado em diversas doenças, como câncer, alergias e em doenças virais 

(hepatite C) (Okwor & Uzonna 2009). Nos últimos anos, a imunoterapia ou a sua combinação 

(imunoquimioterapia), têm sido utilizada para reduzir os efeitos adversos secundários e 

aumentar a eficácia associados com a utilização de quimioterapia tradicional no tratamento 

das leishmanioses. A combinação da imunoterapia com fármacos quimioterápicos 

(imunoquimioterapia), especialmente quando aplicadas no combate de doenças infecciosas, 

pode resultar em um aumento da ação sinérgica com a ativação do sistema imunológico e de 

uma ação direta do fármaco contra o agente infeccioso. Portanto, a imunoterapia e a 

imunoquimioterapia são alternativas para melhorar a resposta imune específica e a eficácia 

em pacientes responsivos e não responsivos à quimioterapia com os fármacos convencionais 

(Genaro et al., 1996; El-On 2009).  

Nas busca por novas abordagens terapêuticas, principalmente nas formas mais graves 

das leishmanioses, a utilização da imunoterapia bem como da imunoquimioterapia tem 

ganhado bastante atenção (Musa et al., 2010). Dentre as alternativas terapêuticas promissoras 

para o tratamento da LV estão: 1) imunoterapia utilizando vacinas terapêuticas ou 

imunomoduladores, tais como citocinas e/ou anticorpos anti-citocinas e/ou anticorpos anti-

receptores de citocinas; 2) associação de fármacos ou mesmo de imunofármacos; 3) a 

imunoquimioterapia, que pode ser empregada associando vacinas 

terapêuticas/imunomoduladores e fármacos concomitantemente (Murray et al., 2002; Santos 

et al., 2007; Borja-Cabrera et al., 2010; Musa et al., 2010; Aguiar-Soares et al., 2014; Joshi et 

al., 2014; Roatt 2014; Roatt et al., 2017).  
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Nas últimas décadas, o emprego da imunoterapia associada ou não a quimioterapia, 

tem sido amplamente utilizada para o tratamento da LC e LMC. Estudos conduzidos por 

Convit e colaboradores (1987) na Venezuela, utilizando três doses de uma vacina composta 

por antígenos totais de L. mexicana amazonensis associada ao BCG como adjuvante, 

demonstrou 94% de cura em pacientes com infecção ativa. No Brasil, Mayrink e 

colaboradores (1992) ao avaliar a imunoterapia com uma vacina composta por uma mistura de 

cinco cepas de Leishmania spp., alcançaram 76% de cura em indivíduos com LC. Machado-

Pinto e colaboradores (2002) avaliaram em pacientes humanos de Minas Gerais, um protocolo 

de imunoquimioterapia utilizando a vacina composta por formas promastigotas mortas de L. 

amazonensis, associada ao tratamento com Glucantime® com a metade da dose de uso 

preconizada. Após quatro séries completas do tratamento proposto, 100% dos pacientes que 

receberam imumoquimioterapia apresentaram-se curados com as lesões cicatrizadas, enquanto 

somente 8,2% do grupo controle que havia recebido placebo associado ao Glucantime®, 

apresentaram cura clínica.  

Mayrink e colaboradores (2006) utilizaram uma vacina composta por antígenos totais 

de L. amazonensis, em ensaio clínico humano em pacientes de área endêmica para LC em 

Minas Gerais. Neste estudo foi observado que 98,1% dos pacientes tratados com a 

imunoterapia (vacina de L. amazonensis + BCG) apresentaram cura clínica, mesmo índice de 

cura encontrado nos pacientes tratados com a imunoquimioterapia e com quimioterapia 

convencional (100%). Além disso, foi observada uma redução na quantidade total do fármaco 

administrado (17,9%) bem como diminuição no tempo do tratamento. Dessa forma, este 

estudo demonstrou que a imunoterapia empregando vacinas terapêuticas seriam um 

importante instrumento terapêutico para o tratamento da LC com redução considerável no 

tempo de tratamento e diminuição nos efeitos colaterais causados pelo uso dos fármacos 

convencionais (Mayrink et al., 2006). 

Os resultados obtidos com o emprego das vacinas em combinação com 

quimioterápicos para o tratamento da LC encorajaram vários grupos de pesquisa na busca de 

estratégias imunoterápicas e imunoquimioterápicas que abrangessem a forma visceral das 

leishmanioses. Estudos conduzidos por Joshi e colaboradores (2014), compararam a 

quimioterapia, imunoterapia e imunoquimioterapia na infecção experimental em animais com 

LV. Camundongos BALB/c infectados com L. donovani foram tratados com uma vacina de 

primeira geração composta por antígenos de L. donovani mortas (KLD), e/ou combinada com 



Reis, L. E. S.                                                                                            Revisão da Literatura 

19 

 

estibogluconato de sódio (SSG), cisplatina e monofosforil lipídeo A (MPL). De acordo com 

os resultados obtidos, animais que receberam imunoquimioterapia, com fármaco em 

associação com a vacina de primeira geração (SSG + KLD), demonstraram diminuição da 

carga parasitária e resposta positiva ao teste de hipersensibilidade tardia. A 

imunoquimioterapia, com o fármaco associado com a vacina e ao adjuvante MPL (SSG + 

KLD + MPL-A), reduziu em 98,5% a carga parasitária dos animais acompanhada do aumento 

nos níveis de IFN-γ e diminuição de IL-10 e IL-4. Neste estudo, o tratamento experimental 

que envolveu a imunoquimioterapia foi mais eficaz no controle da LV em comparação com a 

quimioterapia ou imunoterapia isoladamente.  

 Posteriormente, Romano e colaboradores (2015) reforçaram a importância da 

imunoterapia na LV, alcançada por meio da “Leishmanização”. Neste estudo, camundongos 

com infectados com L. major, foram protegidos frente à infecção posterior por L. infantum. A 

proteção foi associada com a ativação e com o recrutamento de células com perfil de proteção 

Th1, tanto no local do desafio cutâneo quanto nos locais alvos da infecção visceral. Em ambos 

os locais, houve aumento de linfócitos T CD4+ produtores de IFN-γ, demonstrando que a 

proteção conferida pela “Leishmanização” não é local-específica. Além disso, pela primeira 

vez foi relatada uma proteção heteróloga na leishmaniose, demonstrando um mecanismo 

comum de proteção contra as diferentes formas clínicas das leishmanioses. Estes resultados 

vão de encontro com os estudos do nosso grupo de pesquisa, que nos últimos anos, 

desenvolveu e avaliou vacinas compostas por L. braziliensis protegendo cães frente à infecção 

por L. infantum. 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa avaliou dois novos imunobiológicos 

candidatos a vacinas profiláticas contra a LV em cães. Um dos imunobiológicos é composto 

por antígenos de Leishmania (Viannia) braziliensis associada à saponina (LBSap) e o outro 

apresenta ainda o acréscimo de extrato salivar de glândulas de L. longipalpis (LBSapSal) 

(Giunchetti et al., 2007; Giunchetti et al., 2008a; Roatt et al., 2012; Aguiar-Soares et al., 

2014). Estes candidatos vacinais demonstraram forte imunogenicidade em cães, tanto no 

âmbito da resposta celular quanto humoral (Giunchetti et al., 2007; Giunchetti, 2007; 

Giunchetti et al., 2008a; Roatt et al., 2012; Aguiar-Soares et al., 2014). Roatt e colaboradores 

(2012) observaram que cães imunizados com a vacina LBSap e submetidos ao desafio 

intradérmico com L. infantum apresentaram expansão de linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

circulantes, intensa atividade linfoproliferativa, aumento da expressão de IFN-γ no baço e 
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redução da expressão de RNAm de IL-10, TGF-β e da carga parasitária neste tecido. Também 

foi observado que a vacina composta apenas pelo antígeno de L. braziliensis foi capaz de 

estimular o aumento na expressão de IFN-γ e reduzir a carga parasitária no baço em 40% 

quando comparado ao grupo de animais controle (Roatt et al., 2012).  

Após os resultados do potencial imunoprotetor apresentado pela vacina LBSap, 

induzido principalmente pelo antígeno LB (L. braziliensis), nosso grupo de pesquisas avaliou 

o potencial imunoterapêutico de uma composição vacinal contendo o antígeno LB 

anteriormente citado, acrescido do adjuvante Monofosforil Lipídeo A (MPL ou MPL-A) em 

cães naturalmente infectados por L. infantum. Assim, a combinação do antígeno vacinal LB 

com adjuvantes licenciados para uso humano, como o MPL-A, caracteristicamente 

estimulador de uma resposta imune do tipo 1, deu origem à vacina terapêutica LBMPL 

(número de patente BR1020130237680). 

Dessa forma, Roatt e colaboradores (2017) avaliaram a efetividade terapêutica do 

imunobiológico LBMPL em um ensaio pré-clínico em cães sintomáticos, naturalmente 

infectados por L. infantum.  Os cães foram submetidos a um esquema imunoterapêutico 

composto por 3 séries compostas por 10 doses subcutâneas, com intervalo de 10 dias entre 

cada série. Os animais foram avaliados antes (T0) e 90 dias após o tratamento (T90) para 

avaliações bioquímicas/hematológicas, imunológicas, clínicas e parasitológicas. Os resultados 

obtidos demonstraram que a imunoterapia com a vacina LBMPL foi capaz de restabelecer e 

normalizar alterações hematológicas e bioquímicas nos animais. Além disso, os cães tratados 

com a vacina LBMPL apresentaram um aumento de linfócitos T CD3+ e suas subpopulações 

(T CD4+ e T CD8+), redução de linfócitos B CD21+, aumento de células NK e de monócitos 

CD14+ circulantes. Já no contexto das avaliações in vitro, animais submetidos à vacinoterapia 

com LBMPL desenvolveram uma memória imunológica antígeno-específica, principalmente 

por células T CD4+ e T CD8+. Interessantemente, também foi observado aumento tanto de 

linfócitos T CD4+IFN-+ e T CD8+IFN-+, bem como uma redução de linfócitos T CD4+IL-4+ 

e T CD8+IL-4+ com aumento na produção TNF- e redução na produção IL-10. Em relação 

aos sinais clínicos sugestivos de LVC, os animais imunotratados com LBMPL apresentaram 

redução na intensidade e na quantidade de sinais/sintomas clínicos, aumento da massa 

corporal e redução da esplenomegalia. Somando-se a esses resultados, a imunoterapia com 

LBMPL promoveu ainda uma redução da carga parasitária na medula óssea (carga parasitária 

7 vezes menor que o grupo controle MPL), baço, pele (carga 127,5 vezes menor do que o 
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grupo controle). Com a redução do parasitismo na pele, promovida pela imunoterapia, foi 

observado o bloqueio da transmissão para flebótomos alimentados nos animais 

imunotratados. Os resultados obtidos neste estudo ressaltam o potencial para o uso da 

imunoterapia empregando a vacina heteróloga LBMPL como uma importante estratégia para 

o tratamento da LV (Roatt et al., 2017). 

Dessa maneira, comprovado o potencial das vacinas LBSap (profilática) e LBMPL 

(terapêutica), torna-se altamente relevante propor a avaliação imunológica do perfil de 

memória da imunoterapia combinada (imunoquimioterapia) associando a essas vacinas uma 

formulação lipossomal de antimoniato de meglumina na infecção experimental por L. 

infantum.
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2 JUSTIFICATIVA 
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A LV é considerada um grave problema de saúde pública e os antimoniais 

pentavalentes são os fármacos de primeira escolha no tratamento desta doença no Brasil. Em 

virtude dos vários efeitos colaterais que diminuem a adesão ao tratamento, o emprego de 

formulações lipossomais veiculando antimoniais pode aumentar a adesão, bem como a 

eficácia terapêutica. Além da quimioterapia utilizando lipossomas isoladamente, a associação 

com imunobiológicos (vacinas) também pode ser considerada uma importante alternativa na 

busca por novas estratégias de tratamento mais eficazes para a LV humana. 
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3 HIPÓTESES 
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 Formulações lipossomais utilizando uma mistura de lipossomas convencionais e 

peguilados contendo antimoniato de meglumina induzem alterações imunopatológicas 

que levam a um perfil protetor e aumentam a eficácia em relação ao fármaco livre; 

 O emprego da associação das vacinas LBSap e LBMPL em combinação com a mistura 

de lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina 

promove o desenvolvimento de uma memória imunológica.
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4 OBJETIVOS
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4.1 Objetivo geral 

Avaliar novos protocolos de tratamento aplicados à leishmaniose visceral 

experimental empregando uma mistura de lipossomas convencionais e peguilados com 

antimoniato de meglumina e a sua associação com as vacinas  LBSap e LBMPL.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar a dinâmica da infecção da cepa MCAN/BR/2008/OP46 de L. infantum em 

camundongos BALB/c;  

 Obter e caracterizar as formulações lipossomais contendo antimoniato de meglumina; 

 Avaliar a estabilidade das formulações lipossomais contendo antimoniato de 

meglumina; 

 Analisar as alterações histopatológicas no fígado após o tratamento quimioterápico; 

 Avaliar o perfil de linfócitos T (CD4+ e CD8+) produtores de citocinas 

intracitoplasmáticas (IFN-γ e IL-10) após estimulação com antígeno solúvel de L. 

infantum; 

 Avaliar a eficácia terapêutica (carga parasitária tecidual esplênica e hepática) após o 

tratamento quimioterápico; 

 Correlacionar a carga parasitária tecidual com as alterações imunopatológicas; 

 Avaliar a frequência de células T CD4+ e CD8+ de memória central e de memória 

efetora após o tratamento imunoquimioterápico por meio da associação entre as 

vacinas LBSap e LBMPL e a formulação lipossomal de antimoniato de meglumina.



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS
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5.1 Cepa de Leishmania infantum (OP46) utilizada na infecção experimental 

 

5.1.1 Manutenção da cepa 

 

 Para realização da infecção experimental neste estudo, foi utilizada uma concentração 

de 1,0 x 107 promastigotas totais de L. infantum, cepa MCAN/BR/2008/OP46, em sexta 

passagem (P6) cultivadas em meio NNN/LIT (Nicolle-Novy-Neal associado ao Liver Infusion 

Tryptose) e em fase estacionária de crescimento. A cepa MCAN/BR/2008/OP46 foi isolada de 

um cão sintomático proveniente da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, e já havia 

sido completamente caracterizada  pelo nosso grupo, com a utilização de análises bioquímicas 

(isoenzimas) e moleculares (PCR-RFLP e amplificação aleatória do DNA polimórfico -

RAPD), que demonstrou ser altamente virulenta e patogênica em modelo hamster (Braga 

2011; Moreira et al., 2012). Após o reisolamento do parasito a partir do baço de hamsters 

(Mesocricetus auratus) experimentalmente infectados e utilizados para manutenção biológica 

da cepa, os parasitos foram cultivados em meio NNN/LIT, em Erlenmeyers de 250 mL e os 

recipientes armazenados em estufa biológica refrigerada BOD (FANEM® modelo 347), à 

temperatura de 23°C ± 1°C.  Formas promastigotas em fase estacionária de crescimento, 

destinadas ao desafio experimental foram obtidas a partir da expansão de um inóculo inicial 

de 10 mL de meio LIT contendo entre 107 a 108 promastigotas/mL em crescimento 

logarítmico, adicionadas a 40 mL de meio de cultura bifásico NNN/LIT.  

 A cultura foi repicada para outros cinco erlenmeyers utilizando 10 mL de cultura 

contendo entre 107 a 108 promastigotas/mL adicionados a 40 mL de NNN/LIT. Esse 

procedimento foi repetido por mais duas vezes sendo que no último repique, as culturas foram 

adicionadas apenas ao meio LIT para minimizar a presença de hemácias, de forma que ao 

final de sete dias, foram obtidos em torno de 5.000 mL de cultura contendo promastigotas em 

fase estacionária (conforme curva de crescimento previamente estabelecida para esta cepa em 

nosso laboratório), na concentração entre 107 e 108 promastigotas/mL. A cultura foi removida 

em capela de fluxo laminar e transferida para tubos estéreis de polipropileno de 50 mL 

(Falcon®, Becton Dickinson, EUA), submetidos à centrifugação a 400 x g durante 10 minutos 

a 23°C. Após descartar o sobrenadante, o sedimento de promastigotas foi homogeneizado em 

solução salina estéril (NaCl 0,9%), seguido de centrifugação na mesma condição. Este 

procedimento de lavagem foi repetido por mais uma vez.  Após o término das lavagens, as 
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formas promastigotas foram contadas em Câmara de Neubauer e ressuspendidas em solução 

salina estéril (NaCl 0,9%; pH= 7,2-7,4) numa concentração final de 1x107 promastigotas. A 

dose do inóculo para o desafio experimental foi padronizada para o volume final de 100 μL e 

administração realizada pela via endovenosa, pela veia caudal dos animais. 

 

5.1.2 Avaliação molecular por PCR-RFLP da cepa MCAN/BR/2008/OP46   

 

Para a avaliação molecular da cepa MCAN/BR/2008/OP46 por PCR-RFLP, foram 

realizadas a amplificação por PCR convencional, seguida da técnica de PCR–RFLP mkDNA. 

A extração do DNA da cultura de promastigotas de Leishmania spp. foi realizada pelo método 

de CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio), como previamente descrito por Moreira et al., 

2012.  

Após a extração da cultura de promastigotas, o DNA foi amplificado utilizando o par 

de iniciadores (150) 5’-GGG (G/T)AG GGG CGT TCT (G/C)CG AA-3’ e (152) 5’-

(G/C)(G/C)(G/C) (A/T)CT AT(A/T) TTA CAC CAA CCC C-3’, direcionados para 

amplificação da região conservada dos minicírculos de kDNA de Leishmania spp., nas 

mesmas condições realizadas por Coura-Vital et al., 2011.  

Após a amplificação foi realizada a RFLP mkDNA (Volpini et al., 2004).  

Resumidamente, 5 µL do produto da PCR foi digerido, após incubação durante 3 horas a 

37°C, por 1 U da enzima HaeIII em seu tampão de uso 1X (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e 

H2O Milli Q totalizando 15 µL por poço da placa (MicroAmp® Fast Optical 96 Well, Applied 

Biosystems). Os fragmentos de restrição foram separados em gel de poliacrilamida a 10%, 

onde foi aplicado 5 µL do produto restringido em um volume equivalente de tampão da 

amostra 2X (azul de bromofenol 0,25%, xilenocianol 0,25% e 15% de ficol). A corrida 

eletroforética foi realizada a 40 mA em TBE (Tris-base a 89mM pH 8,0; ácido bórico a 89 

mM, EDTA a 2 mM), em um sistema de cubas preparadas para 80 amostras. Foi utilizado o 

marcador de peso molecular de 25pb (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Em seguida, os géis 

foram corados pelo nitrato de prata 0,2% (Santos et al., 1993). Os fragmentos gerados foram 

comparados com cepas padrões presentes em nosso criobanco.  
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5.2 Avaliação da dinâmica tecidual da cepa MCAN/BR/2008/OP46   

 

 A fim de avaliar o tropismo da cepa MCAN/BR/2008/OP46, fêmeas de camundongos 

BALB/c, com idade entre 6 a 8 semanas (n=5) foram inoculadas com 1,0 x 107 promastigotas 

do parasito pela via endovenosa, pela veia caudal dos animais.  Após a infecção experimental, 

os animais foram mantidos no setor de experimentação do Centro de Ciência Animal (CCA) 

da Universidade Federal de Ouro Preto, alojados 5 a 5 em mini-isoladores, mantidos em 

temperatura entre 21 a 25°C em ciclo de claro e escuro e água e ração ad libitum. Os animais 

foram eutanasiados por deslocamento cervical da 2ª (14 dias) até a 8ª semana (56 dias), após a 

realização do inóculo.   

Em cada um dos tempos definidos, após a eutanásia, em condições assépticas, os 

animais, postos em decúbito dorsal, tiveram sua cavidade abdominal aberta com auxílio de 

tesoura cirúrgica. Fragmentos de fígado e baço foram coletados, pesados e armazenados à -

80ºC, para realização das técnicas moleculares (qPCR). Além da coleta dos órgãos, alterações 

macroscópicas, como tamanho e friabilidade dos órgãos foram observadas e anotadas. 

 

5.3 Formulações lipossomais convencionais e peguiladas contendo antimoniato de 

meglumina 

 

5.3.1 Composição e preparo  

 

 Para este estudo, foram preparadas duas diferentes dispersões lipossomais contendo 

antimoniato de meglumina (Glucantime®, Sanofi-Aventis Farmacêutica, Brasil). As 

formulações foram desenvolvidas em colaboração com o Prof. Dr. Frédéric Jean Georges 

Frézard, no Laboratório de Biofísica de Sistemas Nanoestruturados da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). A formulação de lipossomas convencionais foi constituída por 

diestearoilfosfatidilcolina - DSPC (Lipoid®, Alemanha), colesterol - CHO (Sigma Aldrich 

Inc., EUA) e dicetilfosfato - DCP (Sigma Co., EUA) utilizando a razão molar de 5:4:1 e 

concentração final de lipídeo de 55g/L. Os lipossomas peguilados foram sintetizados a partir 

de diestearoilfosfatidilcolina - DSPC, colesterol – CHO, dicetilfosfato - DCP  e diestearoil 

fosfatidiletanolamina-metoxipolietilenoglicol 2000- DSPE-PEG (Lipoid®, Alemanha), na 

razão molar 4,7:4:1:0,47 e concentração final de lipídeo de também 55g/L.  
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A encapsulação do antimoniato de meglumina em lipossomas foi realizada como 

descrito em estudos anteriores, com algumas modificações (Frezard & Demicheli et al., 2010; 

Azevedo et al., 2014). Para a síntese de ambos os tipos de lipossomas, após a pesagem dos 

respectivos lipídeos, os mesmos foram solubilizados em clorofórmio em um balão de fundo 

redondo contendo esferas de vidro de 3 mm. As soluções foram mantidas a vácuo e aquecidas 

na temperatura de 50ºC por 40 minutos para os lipossomas convencionais e na temperatura de 

65ºC por 60 minutos para os lipossomas peguilados em evaporador rotativo, para a completa 

evaporação do solvente orgânico. Ao filme lipídico formado, foi acrescentado água 

deionizada em um volume suficiente para produzir suspensão lipossomal com concentração 

final de lipídios igual a 55 g/L. Posteriormente, o balão volumétrico retornou ao evaporador 

rotativo por 60 minutos sem vácuo e a uma temperatura de 65ºC, para ambos os tipos de 

lipossomas, formando uma suspensão de vesículas multilamelares (multilamellar large 

vesicles - MLV). Em seguida, os lipossomas multilamelares foram transformados em 

vesículas unilamelares, através de 5 ciclos de congelamento-descongelamento (congelamento 

em nitrogênio líquido por 5 minutos e descongelamento em banho aquecido a 45ºC por 5 

minutos), seguidos de extrusões repetidas (10 vezes) em membranas de policarbonato de 100 

nm (Lipex Biomembranes, Canadá), sob temperatura controlada (Nayar et al., 1989). 

As suspensões de lipossomas resultantes da extrusão foram misturadas com uma 

solução aquosa de sacarose (açucar crioprotetor) na proporção de massa açúcar/lípido 3:1. As 

misturas foram então, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e posteriormente 

liofilizadas durante 48 horas (liofilizador L101, Liotop, São Carlos / SP, Brasil). 

A reidratação do pó após a liofilização foi realizada com uma solução de antimoniato 

de meglumina (Glucantime®) diluída em água, para uma concentração final de Sb de 40 g/L. 

A diluição foi feita adicionando o antimoniato de meglumina (Glucantime®) ao pó liofilizado, 

originado a partir de todo o volume de lipossomas,  e a mistura foi homogeneizada em vórtex 

e incubada durante 45 minutos a 65ºC. 

As suspensões lipossomais foram diluídas na proporção 1:6 com PBS (0,15 mol/L de 

NaCl, fosfato 0,01 mol/L, pH 7,2) e submetidas a centrifugação por 40 minutos a 23.000 x g  

e na temperatura de 15ºC. O sedimento formado pelos lipossomas contendo antimoniato de 

meglumina foi lavado duas vezes e ressuspendido em PBS estéril. As suspensões lipossomais 

convencionais e peguiladas, apresentaram uma concentração final de lipídios igual a 67 g/L. 
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Os lipossomas vazios (sem o fármaco) foram preparados usando o mesmo protocolo 

descrito anteriormente, entretanto, substituindo a solução de antimoniato de meglumina 

(Glucantime®) por PBS estéril (0,15 mol/L de NaCl, fosfato 0,01 mol/L, pH 7,2). 

5.3.2 Eficiciência de encapsulação do fármaco e características físico-química  

 

Da suspensão de lipossomas convencionais e peguilados separados e em mistura, 

foram retiradas alíquotas que foram utilizadas para a determinação da taxa de encapsulação de 

Sb+5, após a digestão da amostra com ácido nítrico, por espectrometria de absorção atômica 

eletrotérmica (Analyst AA600, Perkin Elmer, Inc., MA, USA).  

Outras alíquotas foram usadas para a determinação do diâmetro hidrodinâmico médio 

das vesículas de lipossomas na suspensão à 25ºC, por meio de espectroscopia de correlação de 

fótons, com ângulo de espalhamento de 90o, utilizando analisador de partículas (Malvern 

Zetasizer Nano ZS90, Malvern Instruments LTD, Reino Unido).  

As suspensões de lipossomas convencionais e peguilados e a sua mistura na proporção 

1:1 (v/v), foram avaliadas quanto à estabilidade do tamanho da vesícula, do potencial zeta 

(por microeletroforese) e do encapsulamento do fármaco, após diluição 1:10 em PBS e 

incubação das suspensões lipossomais à 37ºC, durante 24 horas. Após os diferentes tempos de 

incubação, alíquotas foram centrifugadas a 22.000 x g, duranre 60 minutos e a 4ºC. O 

sobrenadante foi recuperado e a quantidade de Sb+5 foi determinada por espectrometria de 

absorção atômica eletrotérmica. 

 

5.4 Delineamentos experimentais das diferentes estratégias terapêuticas 

 

O projeto foi dividido em duas abordagens terapêuticas: (i) tratamento quimioterápico 

e (ii) tratamento imunoquimioterápico, que serão detalhadas a seguir. 

Durante a realização dos experimentos, os animais foram mantidos no setor de 

experimentação do Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CCA/UFOP), alojados 6 a 6 em gaiolas específicas para camundongos, mini-isoladas, 

mantidos em temperatura entre 21 a 25°C e água e ração ad libitum.  

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos 

preconizados pelo COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal), aprovado pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (Protocolo no 

2014/10)(Anexo 1). 

 

5.4.1 Tratamento quimioterápico   

 

Nesta etapa foram avaliadas as estratégias quimioterápicas utilizando antimoniato de 

meglumina em diferentes tratamentos. Foram utilizados camundongos BALB/c, fêmeas com 

idade entre 6 a 8 semanas, proveninetes do Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais (n=12) e 

os experimentos realizados em duplicata.  

Segue abaixo a descrição dos grupos experimentais utilizados nesta etapa do estudo: 

  

Grupo controle infectado não tratado (PBS) - composto por animais que foram infectados 

com L. infantum e receberam 100 µL de solução salina estéril a 0,9%;   

Grupo lipossoma vazio (Lip V) - composto por animais que foram infectados com L. 

infantum e receberam 30 µL da mistura de lipossomas peguilados e não peguilados hidratados 

com solução salina estéril a 0,9%;   

Grupo antimoniato de meglumina (AM) - composto por animais que foram infectados com 

L. infantum e receberam 30 µL de antimoniato de meglumina (20 mg de Sb/Kg);  

Grupo antimoniato de meglumina lipossomal (AML) - composto por animais que foram 

infectados com L. infantum e receberam 120 µL da mistura de lipossomas convencionais e 

peguilados contendo antimoniato de meglumina (20 mg de Sb/Kg) encapsulado;   

No Fluxograma 1 estão representados os diferentes grupos experimentais, os tempos 

de experimentação e as análises laboratoriais realizadas. Todas as administrações foram 

realizados pela via endovenosa, na veia da cauda, 14 dias após a infecção experimental. A 

eutanásia dos animais foi realizada 28 dias após a infecção experimental. Após a eutanásia 

foram coletados fragmentos de fígado e baço, para realização das análises laboratoriais. 
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Fluxograma 1: Delineamento experimental e análises laboratoriais utilizadas na avaliação dos diferentes 

protocolos terapêuticos empregando quimioterápicos: controle infectado e não tratado (PBS), lipossoma vazio 

(Lip V), antimoniato de meglumina (AM) e mistura de antimoniato de meglumina lipossomal convencional e 

peguilado (AML). T0 = tempo relativo ao dia da infecção com formas promastigotas de L. infantum em fase 

estacionária de crescimento; Tempo Final (TF) = 28 dias após a infecção experimental. 

 

5.4.2 Tratamento imunoquimioterápico 

 

Nesta etapa, foram avaliadas a eficácia dos diferentes tratamentos empregando a 

mistura de lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina 

(AML) em associação com as vacinas LBSap e LBMPL. Foram utilizados 60 camundongos 

BALB/c, livres de germes patogênicos específicos (Specific Pathogen Free – SPF), fêmeas, 

com idade entre 6 a 8 semanas, proveninetes do Biotério Central da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Todos os animais foram infectados com 1x107 promastigostas de L. infantum 

(MCAN/BR/2008/OP46) no tempo zero (T0). Os animais foram divididos em cinco grupos 

experimentais (n=12) e os experimentos realizados em duplicata.  

Segue abaixo a descrição dos grupos experimentais utilizados nesta etapa do estudo: 
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Grupo antígeno de L. braziliensis (LB) - composto por animais que receberam três doses 

contendo 60 μg de antígeno de L. braziliensis, pela via subcutânea na região dorsal, com 

intervalo de 7 dias entre as doses. 

Grupo vacina LBMPL (LBMPL) – composto por animais que receberam três doses 

contendo 60 μg de antígeno de L. braziliensis e 25 μg de MPL-A, pela via subcutânea na 

região dorsal, com intervalo de 7 dias entre as doses. 

Grupo vacina LBSap (LBSap) – composto por animais que receberam três doses contendo 

contendo 60 μg de antígeno de L. braziliensis e 50 μg de saponina, pela via subcutânea na 

região dorsal, com intervalo de 7 dias entre as doses. 

Grupo antimoniato de meglumina lipossomal em associação com a vacina LBMPL 

(LBMPL + AML) - composto por animais que receberam três doses vacinais contendo 60 μg 

de antígeno de L. braziliensis e 50 μg de saponina, associadas com uma dose da mistura de 

lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina [20 mg/Kg] (no 

35º dia pós-infecção), as doses vacinais foram administradas pela via subcutânea na região 

dorsal, com intervalo de 7 dias entre as doses. A dose da formulação lipossomal foi 

administrada pela via endovenosa, pela veia da cauda. 

Grupo antimoniato de meglumina lipossomal em associação com a vacina LBSap 

(LBSap + AML) - composto por animais que receberam três doses vacinais contendo 60 μg 

de antígeno de L. braziliensis e 50 μg de saponina, associadas com uma dose da mistura de 

lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina [20 mg/Kg] (no 

35º dia pós-infecção), as doses vacinais foram administradas pela via subcutânea na região 

dorsal, com intervalo de 7 dias entre as doses. A dose da formulação lipossomal foi 

administrada pela via endovenosa, pela veia da cauda. 

 

No Fluxograma 2 estão representados os diferentes grupos experimentais, os tempos 

de experimentação e as análises laboratoriais realizadas nos grupos descritos anteriormente. 

Todos os tratamentos foram realizados pela via subcutânea, na região dorsal do animal.  A 

eutanásia dos animais foi realizada 49 dias após a infecção experimental com L. infantum e 

sete dias após a última dose dos imunoterápicos avaliados. Após a eutanásia foram coletados 

fragmentos de baço, para realização das análises laboratoriais. 
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Fluxograma 2: Delineamento experimental e análises laboratoriais utilizadas na avaliação dos diferentes 

protocolos terapêuticos empregando imunoquimioterápicos: grupo controle antígeno  de L. braziliensis (LB), 

grupo vacina LBMPL (LBMPL),  grupo vacina LBSap (LBSap), grupo antimoniato de meglumina lipossomal 

em associação com a vacina LBMPL (LBMPL + AML) e  grupo antimoniato de meglumina lipossomal em 

associação com a vacina LBSap (LBSap + AML). T0 = tempo relativo ao dia da infecção experimental com 

formas promastigotas de L. infantum; Tempo Final (TF) = 49 dias após a infecção experimental. 

 

5.5 Análises histopatológicas do fígado 

 

Após o período de tratamento experimental, os animais foram eutanasiados e 

fragmentos de fígado foram coletados para as analises histopatógicas. Os fragmentos obtidos, 

foram fixados em solução composta por metanol e dimetilsulfóxido (proporção de 4:1 v/v) 

por um período de 72h.  

Os fragmentos de fígado foram submetidos à escala crescente de álcool (70%, 80%, 

90% e álcool absoluto) para desidratação, no processador automático de tecidos modelo 

Circinius (EasyPath®). Em seguida as amostras foram incubadas em xilol para clarificação do 

tecido. Posteriormente, os órgãos foram incluídos em parafina à 60ºC e submetidos à 

microtomia em cortes de 4 µm e corados por hematoxilina-eosina (HE). Os cortes corados, 
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assim obtidos, foram fixados entre lâmina e lamínula para que finalmente pudessem ser 

analisados.  

Para realizar os estudos morfométricos do processo inflamatório, foram analisados 10 

campos aleatórios (área total 74.788 µm2) por animal. O infiltrado inflamatório hepático foi 

quantificado através da contagem dos núcleos celulares presentes nas diferentes seções do 

fígado e estabelecendo a diferença entre o número de núcleos celulares presentes nos animais 

infectados, com o observado nos animais não infectados. Dessa forma, foi possível determinar 

o número de células inflamatórias em relação aos animais controle não infectados e não 

tratados (padrão normal). Todas as imagens foram obtidas na objetiva de 40x. 

A análise morfométrica dos granulomas hepáticos foi feita a partir da marcação 

manual da área ocupada pelo granuloma em cada campo avaliado. A média total da área dos 

granulomas/animal foi dividida pela área total avaliada na objetiva de 10x (12.957.354 μm2).   

As imagens visualizadas foram digitalizadas através do microscópio Leica DM5000B 

com uma microcâmera acoplada e do programa Leica Application Suite (Versão 2.4.0 R1) 

ambos pertencentes ao Laboratório Multiusuário do NUPEB. Para as análises das imagens 

obtidas foi utilizado o programa Leica QWin V3.  

 

5.6 Análises in vitro de citocinas intracitoplasmáticas em esplenócitos, estimulados ou 

não com antígeno solúvel de L. infantum (ASLi) 

 

5.6.1 Obtenção da cultura de células esplênicas 

 

As suspensões de células do baço foram preparadas de acordo com o método descrito 

por Vieira et al., 2012. Para tal, o baço foi retirado sob condições estéreis em capela de fluxo 

laminar (Veco, Campinas, São Paulo, Brasil) e colocado em um macerador de tecido de vidro 

com 10 mL de RPMI. Posteriormente, após a retirada dos debris, a suspensão celular foi 

transferida para um tubo cônico de 15 mL e centrifugada a 1.300 rpm/7 minutos. A suspensão 

de células esplênicas foram contadas e ajustadas para a concentração de 1 x 107 células/mL. 

Foram preparados inicialmente dois tubos de polipropileno de 14 mL (Falcon®, Becton 

Dickinson, San Diego, EUA) para cada animal analisado, divididos em um tubo controle (2 

mL de RPMI e 2 mL de suspensão celular) e um segundo tubo, estimulado com antígeno de 

L. infantum na concentração final de 25 μg/mL (500 μL de ASLi, 1.500 μL de RPMI e 2 mL 
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de de suspensão celular). Também foram utilizados controles positivos estimulados com o 

mitógeno concavalina A (ConA). 

As amostras foram incubadas por 12 horas em estufa de 5% de CO2 à 37oC. Após a 

retirada dos tubos da estufa, adicionou-se Brefeldina A (BFA) (40 μg/mL, Sigma) com 

posterior incubação por 4 horas, nas condições anteriores. Utilizou-se a BFA para inibir a 

secreção das citocinas, mantendo-a no interior do complexo de Golgi. Ao término da 

incubação, as culturas foram tratadas com 200 μL de ácido etilenodiamino tetra-acético - 

EDTA (Sigma), numa concentração final de 20 mM, e incubadas por 10 minutos à 

temperatura ambiente. 

O EDTA bloqueia o processo de ativação posterior das células e garante a obtenção de 

resultados padronizados. Posteriormente ao tratamento com EDTA, as células foram lavadas 

com 2,0 mL de tampão de lavagem – PBS-W (0,015M de PBS 1X, 0,5% albumina sérica 

bovina – BSA e 0,1% de azida sódica), e centrifugadas a 1.300 rpm/7 minutos a 18oC. Após a 

última lavagem, as células foram ressuspendidas em 2 mL de PBS-W. Em seguida, as 

amostras foram incubadas por 30 minutos, ao abrigo da luz, com anticorpos antimoléculas de 

superfície previamente diluídos a 1:10 em PBS-W, sendo eles: anti-CD4 (fluorocromo Perc P, 

BioLegend®) e anti-CD8 (fluorocromo FITC, Invitrogen®). Após a etapa da identificação das 

populações celulares, procedeu-se à lise dos eritrócitos e a fixação das células esplênicas pelo 

tratamento com 2 mL de solução de lise diluída 10X em água destilada por 10 minutos à 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após a fixação, foi adicionado 1 mL de PBS-W, 

homogeneizado e centrifugado a 1.300 rpm durante 7 minutos a 18oC. Posteriormente, foi 

adicionado 500 µL de PBS-W, homogeneizado e adicionado 3 mL de solução permeabilizante 

– PBS-P (PBS-W e 0,5% de saponina – Sigma), com homogeneização lenta por inversão dos 

tubos. Os tubos foram incubados por 10 minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 

Após a permeabilização, as suspensões de células esplênicas foram centrifugadas a 1.300 

rpm/7 minutos, o sobrenadante descartado e as células lavadas com 3 mL de PBS-W. Em 

seguida, as células foram ressuspendidas em PBS-W. Após a ressuspensão das células, 

procedeu-se à marcação das citocinas intracitoplasmáticas em placas de 96 poços e fundo em 

“U”. 

Para isso, alíquotas de 30 μL das suspensões celulares foram incubadas por 30 minutos 

à temperatura ambiente, ao abrigo da luz na presença de 20 μL da suspensão de anticorpos 

anti-citocinas IFN-γ (Serotec) e IL-10 (Caltag), conjugados com o fluorocromos  PE e 
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previamente diluídos a 1:50 em PBS-P estéril com 10% de soro normal de rato. Após a 

incubação, as células foram lavadas com 100 μL de PBS-P e, em seguida, com 200 μl de 

PBS-W. As preparações celulares foram então fixadas em 200 μl de solução fixadora e 

estocadas a 4oC ao abrigo da luz para leitura no citômetro de fluxo em até 24 horas. 

 

5.6.2 Estratégia de análise de citocinas intracitoplasmáticas em esplenócitos por 

citometria de fluxo 

 

Os resultados da produção de citocinas intracitoplasmáticas em esplenócitos, foram 

expressos na forma de índice da cultura estimulada pela cultura controle (ASLi/CC). Este 

índice foi obtido pela divisão entre o percentual de produção de citocinas intracitoplasmáticas 

produzidas por linfócitos nas culturas estimuladas por ASLi, dividido pelo percentual de 

produção de citocinas intracitoplasmáticas das culturas controles não estimuladas. A aquisição 

dos dados foi feita no citômetro de fluxo (FACSCalibur® – Becton Dickinson), através do 

Software BD CellQuest Pro®, e utilizado o programa FlowJo® para a analise dos dados. 

A analise da produção de citocinas intracitoplasmáticas por linfócitos T CD4+ e 

linfócitos T CD8+ em esplenócitos estimulados com antígeno solúvel de L. infantum e 

controle, foram realizadas através de analise convencional. A população celular de interesse 

(R1) (Figura 3 A) foi estabelecida para linfócitos em gráficos de distribuição pontual de 

tamanho (FSC) versus granulosidade (SSC). Após a seleção da região R1, foram obtidos 

gráficos bidimensionais de distribuição pontual de fluorescência FL4 versus CD4/FL3 (Figura 

3 B) ou CD8/FL3, determinando a região R2 de interesse. A frequência de populações 

celulares produtoras de citocinas, dentro de R2, foi obtida em gráficos bidimensionais de 

distribuição pontual de fluorescência Citocinas/FL2 versus CD4/FL3 (Figura 3 B), 

determinados pelo quadrante 2 (Q2). 
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Figura 3: Análise da produção de citocinas intracitoplasmáticas por linfócitos T CD4+, em esplenócitos de 

camundongos BALB/c infectados por L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos a diferentes 

tratamentos. (A) Gráfico de distribuição pontual SSC versus FSC, utilizado para a seleção da população de 

linfócitos – R1. (B) Gráfico de distribuição pontual FL4 versus CD4/FL3, utilizado para a seleção da população 

– R2. (C) Gráficos bidimensionais de distribuição pontual de fluorescência anti IL-10/FL2 versus a 

subpopulação de linfócitos T, utilizado para quantificar o percentual de células produtoras de citocinas em Q2. 

 

5.7 Análise molecular para detecção e quantificação do DNA de L. infantum  

  

 A técnica de PCR em tempo real que será descrita a seguir, foi utilizada tanto para os 

experimentos de avaliação do tropismo tecidual da cepa MCAN/BR/2008/OP46, quanto para 

as avaliações da eficácia após o tratamento quimioterápico, em amostras de baço e fígado dos 

animais.  

 

5.7.1 Extração do DNA de fragmentos de baço e fígado  

 

Após a necropsia, os tecidos foram cortados, com auxílio de lâmina de bisturi, 

pesados, obtendo-se com cerca de 15-30 mg. Essas amostras foram transferidas para tubos 

tipo eppendorf previamente identificados e armazenadas a -80°C até o procedimento de 

extração. Para as extrações de DNA das amostras baço e fígado, foi utilizado o kit “DNeasy 

Blood & Tissue Kit®” (Quiagen Inc., EUA) e o protocolo de extração de acordo com as 

instruções do fabricante.  

Nos tubos contendo os tecidos foram adicionados 180 μL de tampão ATL (DNeasy 

Kit®), 20 μL de proteinase K (DNeasy Kit®) e as amostras incubadas a 56ºC por 12 horas em 
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banho seco, até a completa lise dos tecidos. Posteriormente, foi adicionado 200 μL de tampão 

AL (DNeasy Kit®) e as amostras submetidas a agitação com auxílio de aparelho vórtex 

(Certomat MV, B. Braun Biotech International, EUA) por 15 segundos. Após nova agitação, 

foram acrescentados 200 μL de etanol absoluto (Sigma, St. Louis, MO, USA) e as amostras 

foram novamente agitadas no aparelho vórtex. As amostras foram, então, transferidas 

individualmente para coluna DNeasy Mini Spin (DNeasy Kit®), acoplada a um tubo coletor 

(DNeasy Kit®). As colunas foram centrifugadas a 6.000 x g  por 1 minuto, o tubo coletor 

descartado, e logo transferido para um novo tubo coletor. Foram adicionados 500 μL do 

tampão AW1 (DNeasy Kit®), centrifugado a 6.000 x g por 1 minuto e o tubo coletor 

descartado. As colunas foram transferidas para novos tubos coletores e em cada uma, foram 

adicionados 500 μL do tampão AW2 (DNeasy Kit®), seguido de centrifugação a 20.000 x g 

por 3 minutos para secagem da coluna. O tubo coletor foi descartado e a coluna transferida 

para tubo de microcentrífuga autoclavado de 2 mL, seguido de adição de 200 μL de tampão 

AE (DNeasy Kit®) diretamente na membrana da coluna. A coluna foi descartada e o tubo de 

microcentrífuga contendo o DNA ressupendido em tampão AE (Dneasy Kit®) foi hidratado 

por 24 horas em temperatura ambiente.  

Após a hidratação, 2 mL da solução contendo o DNA extraído foram utilizados para 

estimar a concentração do mesmo e o grau de pureza avaliado pelas razões nas absorbâncias 

de 230/280 nm e 260/280 nm no nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, 

EUA).  

 

5.7.2  Curva padrão para a PCR em tempo real 

 

5.7.2.1 Extração de DNA da massa de promastigotas do parasito 

 

Para uma melhor otimização da curva padrão, a extração do DNA genômico dos 

parasitos foi realizada pelo método CTAB, de acordo com o procedimento a seguir: 1 x 108 

parasitos (cepa MCAN/BR/2008/OP46) estocados em tubos de 1,5 mL (Eppendorf, 

Eppendorf AG, Alemanha) foram retirados do freezer   -80ºC, e após o descongelamento, 

foram ressuspendidos em 500 mL solução de lise (SDS 1%, 5mM EDTA, 400mM NaCl, 

50mM Tris-HCl, pH 8,0), que foi incubado por 1 hora em banho seco a 37ºC. Pela parede do 

tubo, foi adicionado 20 µL de Proteinase K (20mg/mL - Sigma Co., EUA), seguido de 
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homogeneização e incubação em banho seco a 55ºC por 16 horas. Após esse período foi 

adicionado 100 μL de NaCl 5M e mantido por 10 minutos à 65ºC e em seguida adicionou-se 

50 μL de solução CTAB 10% (v/v). As amostras foram mantidas a 65ºC por 20 minutos e 

posteriormente foi adicionado 400 μL de clorofórmio (Sigma Co., EUA), sob agitação em 

vortex e subsequente centrifugação a 1.2000 x g em microcentrífuga (Eppendorf, Eppendorf 

AG, Alemanha) por 10 minutos. A fase aquosa foi transferida para um novo tubo e 

adicionados 400 μL de isopropanol (Merck, Darmstad, Alemanha), sendo incubado por cerca 

de 1 hora no freezer. Após a precipitação do DNA, centrifugou-se novamente por 10 minutos 

a 1.2000 x g descartando o sobrenadante. Em seguida, foi efetuada a lavagem do pellet com 

etanol 70% (Merck, Darmstad, Alemanha) gelado, homogeneização suave por inversão do 

tubo e centrifugação por 5 minutos a 1.2000 x g, com posterior descarte do sobrenadante. O 

precipitado remanescente foi homogeneizado em 100 μL de água ultrapura autoclavada para 

hidratação do DNA. Após um período de aproximadamente 24 horas, 2 μL foram utilizados 

para estimar a concentração de DNA e o grau de pureza nas absorbâncias de 230/280 nm e 

260/280 nm no nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA) e o 

restante foi estocado em freezer a -20ºC até a sua utilização na construção da curva-padrão. 

 

5.7.2.2 Construção da curva padrão para a PCR em tempo real 

 

Após a contagem de 108 parasitos utilizando câmara de Neubauer e subsequente 

extração de DNA da massa de promastigotas por CTAB, foi construída a curva padrão para 

posterior amplificação por qPCR. Após eluição do pellet de DNA extraído em 100 mL de 

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

extração foi aproximandamente 100% eficiente. A concentração e a pureza do DNA extraído 

foram mensuradas em nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA) nos 

comprimentos de onda de 260/280 e 260/230 nm. A partir daí, foram feitas diluições de forma 

seriada de 10x, com obtenção de sete pontos na curva de 106 a 1 parasitos. Em todas as placas 

foram colocadas alíquotas em triplicata da curva padrão. 
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5.7.3 PCR em tempo real 

 

5.7.3.1 Integridade das amostras 

 

Antes de realizar a quantificação das amostras de baço e fígado, foi realizada a 

amplificação do gene do fator alfa de necrose tumoral murino - específico (TNF-α). Este gene 

é expresso de forma constitutiva e por este motivo foi utilizado para verificar a integridade 

dos ácidos nucléicos (DNA) analisados. Para a amplificação do gene de TNF-α, foram 

utilizados os pares de iniciadores: TNF-5241 5’ TCCCTCTCATCAGTTCTATGGCCCA 3’ e 

TNF-5411 5’ CAGCA AGCATCTATGCACTTAGACCCC 3’ (Cummings & Tarleton, 

2003), os quais amplificam um produto de 170 pb.  

A reação de cada amostra foi realizada nas seguintes condições: desnaturação inicial a 

95ºC por 10 minutos, seguida por 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 minuto. As 

reações foram realizadas utilizando-se SYBR Green PCR Master Mix® (Applied Biosystems, 

EUA); DNA (50 ng/μL); iniciadores (5 pmol/μL) e água livre de nucleases em quantidade 

suficiente para um volume final de 10 μL por poço. As análises foram realizadas usando o 

software ABI SDS no equipamento ABI7500 (Applied Biosystems). Posteriormente foram 

avaliadas a curva de dissociação e o número de ciclos em que a fluorescência cruza uma linha 

limiar arbitrária threshold (Ct) em cada ciclo.  

Foram consideradas integras as amostras que tiveram amplificação na curva de 

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

variação do Ct (Figura 4). 
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Figura 4: Curva de dissociação do DNA amplificado de baço de camundongos BALB/c para o gene de TNF-α 

com pico em torno de 80,0o C. 

 

5.7.3.2 Quantificação da carga parasitária 

 

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

Well Reaction Plate with Barcode (Applied Biosystems by Life Technologies, EUA), 

cobertas com adesivos ópticos- Optical Adhesive Covers (Applied Biosystems by Life 

Technologies, EUA) e processadas em termociclador ABI Prism 7500 Sequence Detection 

System (Applied Biosystems, EUA). Para a análise dos resultados foram consideradas as 

reações com eficiência entre 90 - 110% e curva padrão com valores satisfatórios de 

coeficiente de linearidade (r2 = 0,95-0,999) (Figura 5). 
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Figura 5: Exemplo da curva padrão referente ao gene da DNA polimerase de L. infantum em amostras de baço 

de camundongos BALB/c. Em X estão demonstrados os valores de Log da concentração de parasitos (106 a 100) 

e em Y os valores de Ct correspondes a cada diluição. Abaixo do gráfico está representado o valor do slope (-

3,32), coeficiente de linearidade (R2 =0,989) e a eficiência (99,9%).  

 

Os controles positivos de cada placa foram as amostras diluídas de L. infantum 

utilizadas na curva padrão e como controle negativo foi usado água livre de nucleases, ao 

invés de DNA. As reações foram realizadas utilizando TaqMan® Gene Expression Master 

Mix (Applied Biosystems, EUA); DNA (100 ng); iniciadores (1μM), 0,25 μM de TaqMan 

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

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

dos parasitos, foram utilizados iniciadores que amplificam o gene de DNA polimerase de L. 

infantum. Foram utilizados os iniciadores diretos: 5′ TGT CGC TTG CAG ACC AGA TG 3′ 

e reverso: 5′ GCA TCG CAG GTG TGA GCA C 3’, que amplificam um fragmento de 90 pb 

(acesso no GenBank: AF009147).  

A reação de cada amostra foi realizada em duplicata, nas seguintes condições: uma 

incubação inicial a 50ºC por 2 minutos e desnaturação inicial a 95ºC por 10 minutos, seguida 

por 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 15 segundos e anelamento e extensão dos 

iniciadores a 60ºC por 1 minuto.  

Para quantificar do número de moléculas de DNA de L. infantum nas amostras, 

inicialmente foi determinada para cada poço o número de ciclos em que a fluorescência 

cruzou uma linha limiar arbitrária, denominada threshold (Ct), calculada pelo programa 7500 

Software v.2.0.1 for 7500 and 7500 Fast Real-Time PCR Systems (Applied Biosystems, 
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EUA). A quantidade de cópias de DNA em cada amostra foi determinada a partir de uma 

regressão linear usando os valores do Ct das amostras utilizadas na curva padrão, gerada com 

quantidades conhecidas das diluições previas das massas de promastigotas de L.infantum 

(cepa MCAN/BR/2008/OP46) da curva padrão.   

Os resultados foram expressos pelo número de amastigotas/mg de tecido, bem como, 

pelo percentual de positividade na detecção de DNA do parasito nas amostras, afim de 

considerar amostras em que a carga não foi detectável. 

 

5.8 Avaliação da frequência de células T CD4+ e CD8+ com fenótipos de memória central 

e efetora 

 

5.8.1 Obtenção da cultura de células esplênicas  

 

As suspensões de células esplênicas foram preparadas de acordo com o método 

descrito por Vieira et al., 2012. O órgão foi retirado sob condições estéreis em capela de fluxo 

laminar (Veco, Campinas, São Paulo, Brasil) e colocado em um macerador de tecido de vidro 

com 10 mL de RPMI. Posteriormente, após a retirada dos debris, a suspensão celular foi 

transferida para um tubo de polipropileno de 15 mL e centrifugada a 1.200 rpm por 7 minutos. 

Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 5 mL de 

solução de Lise (Tris HCl + NH4Cl) e agitada por 2 minutos. Após a lise das hemácias, a 

reação foi bloqueada com 10 mL de RPMI suplementado com soro fetal bovino 10%. Os 

tubos foram centrigugados a 1.500 rpm durante 10 minutos e o sobrenadante foi descartado. 

As células foram ressupendidas em 5 mL de PBS + EDTA, centrifugadas por 1 minuto a 500 

rpm, para remoção da cápsula esplênica. As células restantes após a centrifugação foram 

coletadas com pipeta pasteur e transferidas para tubos falcon de 15 mL, lavadas com 5 mL de 

PBS + EDTA. Após a primeira lavagem, os tubos foram centrifugados a 1.500 rpm durante 10 

min, o sobrenadamente descartado e as células ressuspendidas em 1 mL de RPMI. Foram 

retirados 10 µL da amostra e adicionados 190 µL da solução de Turck, para contagem das 

células na câmara de Neubauer. As células esplênicas foram ajustadas para a quantidade de 

2x107 células/mL. 

As suspensões celulares foram transferidas para placas de poliestireno de 96 poços 

(Costar®), contendo meio de cultura suplementado CMBlast (soro fetal bovino 20%, 
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gentamicina 1%, L- glutamina 1%, β-mercaptoetanol 0,1% e RPMI). Os esplenócitos foram 

distribuidos na placa de maneira que, para cada animal, houvessem dois poços contendo: (i) 

esplenócitos em RPMI (controle); (ii) esplenócitos estimulados com 25 μg/mL de antígeno de 

L. infantum (ASLi). Como controle positivo foram utilizados dois poços por placa contendo 

esplenócitos estimulados com concavalina A (ConA) na concentração de 1 µg/mL.  

Após a distribuição das células esplênicas nos poços controle e estimulado com ASLi 

e ConA, as amostras foram incubadas por 5 dias (120 horas) em estufa de CO2 com 5% de 

umidade à 37oC. 

 

5.8.2 Caracterização fenotípica de células T  

 

A caracterização fenotípica dos linfócitos foi realizada na cultura de esplenócitos 

incubada durante 5 dias e obtidos de acordo com a descrição anterior. Após o tempo de 5 dias, 

as placas contendo os esplenócitos foram centrifugadas a 1.500 rpm durante 5 minutos a 4ºC 

para a retirada do CMBlast. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 

vortex. Posteriormente, foram adicionados 200 µL de PBS 1X e a placa centrifugada a 1.500 

rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e adicionado 100 µL de tampão PBS-W, 

centriguado a 1.500 rpm por 5 minutos a 4ºC. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e 

as células ressuspendidas em vortex. A suspensão celular foi marcada com painéis contendo 

combinações distintas de anticorpos, para a avaliação de células de T de memória.  

O painel para a avaliação das células T de memória foi composto por anticorpos contra 

as moléculas de superfície diluídos em PBS-W contendo: anti-CD4, anti-CD8, anti-CD27, 

anti-CD44, anti-CD62L e anti-CD197 conjugados respectivamente com PE-CF594, PerCP 

Cy5.5, PE, APC, AF 700 e BV421 (Tabela 1). A incubação com 50 µL do coquetel de 

anticorpos extracelulares, foi realizada por 30 minutos, ao abrigo de luz. Após a incubação, 

foi adicionado 150 µL de solução de lise/poço (citrato de sódio, formaldeído, dietilenoglicol e 

heparina). A placa foi homogeneizada em vortex e incubada por 5 minutos, e esse processo 

repetido mais uma vez. A placa foi centrifugada a 1.500 rpm por 5 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante foi descartado, a placa agitada em vortex e as células ressuspendidas em 200 µL 

de PBS-W. A placa foi centrifugada a 1.500 rpm por 5 minutos a 4ºC, o sobrenadante 

descartado e as células ressuspendidas em vortex, cuidadosamente. Foram adicionados 100 

µL de PBS 1x e as células transferidas para tubos de 500 µL poliestireno (Sarstedt®). 
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Posteriormente, as células foram fixadas por adição de 200 µL de solução fixadora - MFF 

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

viabilidade celular foi avaliada por meio do contador de células automatizado  Countess™ II 

FL (Invitrogen®). As células foram adquiridas no citômetro LSR Fortessa (BD Pharmingen). 

Para análise dos dados foi o utilizado o programa FlowJo®. A tabela abaixo caracteriza os 

anticorpos utilizados nessa etapa do estudo para caracterizar as subpopulações das células T 

de memória central e efetoras, utilizando combinações de marcadores descritos na literatura, 

como o  os marcadores CD62L, CD44, CD27 e CD197 (Rosenblum et al., 2015).  

 

Tabela 1: Lista de anticorpos utilizados para fenotipagem de células T nos experimentos funcionais. 

Marcador* Fluorocromo Clone Diluição Função 

CD4 PE-CF594 RM4-5 1:1.600 Define subpopulação de célula T. 

CD8 PerCP Cy5.5 53-6.7 1:100 Define subpopulação de célula T. 

CD27 PE LG.3A10 1:100 Define células naive e de memória. 

CD44 APC IM7 1:100 Define células de memória. 

CD62L AF 700 MEL-14 1:25 
Ligante de L-selectina. Distingue 

células T naive, efetoras e de memória. 

CD197 BV421 4B12 1:100 Receptor de CCR7.  

* Todos os anticorpos monoclonais foram produzidos pela BD Biosciences. 

 

5.9Análises estatísticas 

 

Os dados foram analisados usando o software GraphPad Prism 5.0 (Prism Software, 

Irvine, CA, USA). Foi verificado inicialmente se a distribuição dos dados eram paramétricas 

ou não através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados que tiveram distibuição normal 

foram analisados pelo teste de one-way- ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Para a analise 

de dados não paramêtricos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para investigar diferenças 

entre os grupos, acompanhado do teste de Dunns’ para as comparações múltiplas.  

As análises de correlação foram realizadas utilizando o software SPSS versão 20 

(SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Através da análise de Pearson foram investigadas as 

correlações entre os grupos PBS e AML comparando a carga parasitária hepática versus o 
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processo inflamatório e o teste de Spearman para avaliar a carga parasitária hepática versus 

granuloma. Foram consideradas significativas as diferenças com valores de p<0,05.
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6 RESULTADOS
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6.1 Avaliação molecular e dinâmica da infecção da cepa MCAN/BR/2008/OP46 

 

A cepa MCAN/BR/2008/OP46, utilizada neste trabalho foi isolada de cão sintomático 

da região de Governador Valadares, Minas Gerais. A mesma já foi utilizada em trabalhos do 

nosso grupo, porém utilizando o hamster (Mesocricetus auratus) como modelo experimental 

(Moreira et al., 2012, 2016). Antes da infecção experimental, foi realizada a PCR-RFLP 

mkDNA para confirmação da espécie de Leishmania spp. como demonstrado na Figura 6. A 

cepa MCAN/BR/2008/OP46 foi confirmada como L. infantum, de acordo com os padrões de 

fragmentos de restrição encontrados por Andrade et al., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Produtos de PCR digeridos com enzima de restrição Hae III. As amostras digeridas foram separadas 

por eletroforese e analisadas em gel de poliacrilamida 10% corados com nitrato de prata. Linha M: marcador de 

peso molecular de 25 pb; Li: L. infantum (MHOM/BR/74/PP75); La: L. amazonensis 

(MHOM/BR/1973/M2269); Lb: L. braziliensis (MHOM/BR/75/M2903); OP41 a OP46 - DNA de cepas isoladas 

a partir de cães naturalmente infectados e sintomáticos, fornecidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 

Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil.  

 

 

Para a infecção experimental em modelo murino é de fundamental importância avaliar 

a dinâmica tecidual dos parasitos, determinando qual o melhor tempo de avaliação e de 

intervenção terapêutica.  Na Tabela 2 estão representados os percentuais de animais com o 

DNA do parasito detectável por PCR em tempo real, em amostras de baço e fígado. 

M OP41 OP42

25 pb

50 pb

75 pb

100 pb

150 pb

Li La Lb OP43 OP46
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Tabela 2: Positividade da PCR em tempo real no baço e fígado de camundongos infectados com L. 

infantum. 

Semanas após a infecção 

Positividade na (%) 

Baço Fígado 

2 0/5 (0%) 5/5 (100%) 

3 0/5 (0%) 5/5 (100%) 

4 0/5 (0%) 5/5 (100%) 

5 0/5 (0%) 3/5 (60%) 

6 1/5 (20%) 4/5 (80%) 

7 2/5 (40%) 3/5 (60%) 

8 1/5 (20%) 4/5 (80%) 

a Percentual de animais positivos. 

 

No baço, foi observada a ausência de animais positivos até a quinta semana após a 

infecção.  A partir da sexta semana, foi possível observar animais positivos, porém, com uma 

positividade baixa, que não ultrapassou 40% dos animais. Além disso, os quatro animais que 

estavam positivos apresentaram baixa carga parasitária (54, 65, 86 e 91 amastigotas/mg de 

tecido esplênico).   

Ao avaliar o fígado durante o mesmo período, foi possível observar 100% dos animais 

positivos até a quarta semana após a infecção. O percentual de detecção do DNA do parasito 

se manteve em no mínimo 60% dos animais até a última semana de avaliação (oito semanas 

após a infecção). A partir da sétima semana, foram observados alguns animais com aumento 

do tamanho e da friabilidade do órgão.  

Na Figura 7 estão representados os resultados da quantificação da carga parasitária 

hepática, de acordo com o tempo de infecção com a cepa MCAN/BR/2008/OP46. Apesar da 

redução do número de animais com a carga parasitária detectável após a quinta semana, os 

valores permaneceram altos até o final do período da avaliação. Não houve diferença 

estatística na carga parasitária entre os dias avaliados. 
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Figura 7: Cinética da carga parasitária no fígado de camundongos BALB/c (n=5) experimentalmente infectados 

com 1x107 promastigotas de L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46). Os resultados estão representados como 

mediana. 

 

Desta maneira, definimos de acordo com os resultados descritos anteriormente a 

escolha do tempo final de avaliação dos animais em 28 dias após a infecção.  Também foi 

possível elencar o fígado como melhor órgão para avaliação da eficácia terapêutica, neste 

mesmo período, em camundongos BALB/c infectados com a cepa MCAN/BR/2008/OP46 de 

L. infantum. 

 

6.2 Caracterização e estabilidade das formulações lipossomais convencionais e 

peguiladas 

 

A eficiência de encapsulação do antimoniato de meglumina e a distribuição do 

tamanho das vesículas nas formulações convencionais e peguiladas estão apresentadas na 

Tabela 3. Os lipossomas convencionais, compostos por DSPC/CHO/DCP, apresentaram uma 

eficiência de encapsulação do fármaco de 20,5%. Os lipossomas peguilados constituídos por 

DSPC/CHO/DCP/DSPE-PEG apresentaram uma eficiência de encapsulação 

significativamente maior (30,6%) de antimoniato de meglumina. O diâmetro hidrodinâmico 

médio dos lipossomas convencionais, lipossomas peguilados, bem como a formulação mista 

apresentaram valores próximos de 200 nm. O índice de polidispersão revelou que as 
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suspensões lipossomais convencionais, peguilados e a mistura foram monodispersas (índice 

de polidispersão <0,3). Os lipossomas peguilados apresentaram um potencial zeta reduzido (-

6 mV) em comparação com as vesículas convencionais (-26 mV), uma diferença que pode ser 

atribuída à camada superficial de PEG. Como esperado, a formulação mista demonstrou um 

valor intermédio de potencial zeta (-11 mV). 

Para investigar a possível transferência de PEG2000-DSPE dos lipossomas peguilados 

para os lipossomas convencionais na formulação mista, aproveitamos o efeito da peguilação 

no potencial zeta dos lipossomas. Os valores de potencial zeta das formulações permaneceram 

inalterados durante 24 horas, quando as formulações foram mantidas a 25ºC (dados não 

mostrados), comprovando a ausência de transferência. Por outro lado, quando as formulações 

foram incubadas a 37ºC, observou-se um aumento muito lento deste parâmetro de 0 a 6h (-11 

mV a -13 mV), entretanto uma alteração significativa somente foi estabelecida após o tempo 

de 24h (-18 mV) (Tabela 3). Estes dados sugerem fortemente que a transferência do lípideo 

PEG ocorre lentamente a 37ºC, mas não ocorre quando a formulação mista é mantida a 25ºC 

antes da administração. 

 

Tabela 3: Características das suspensões lipossomais contendo antimoniato de meglumina em relação 

a eficiência de encapsulação do fármaco, distribuição do tamanho da vesícula e potencial zeta da 

população de lipossomas de três preparações independentes analisadas em duplicata. Valores 

expressos em média ± DP. 

Suspensão 

Lipossomal 

Encapsulação 

(%) 

Distribuição do tamanho 

da vesículaa 

Potencial Zeta 

(mV) 

Diâmetro 

(nm) 

Índice de 

polidispersão 

Após a 

preparação 

a 25oC 

Após 24-h de 

incubação a 

37oC 

Convencional 20,5 ± 0,9 215 ± 27 0,20 ± 0,07 -26,6 ± 0,6 -30,0 ± 1,0 

Peguilado 30,6 ± 1,3 207 ± 17 0,16 ± 0,04 -5,7 ± 0,4 -5,6 ± 0,5 

Mistura - 229 ± 20 0,27 ± 0,03 -11,1 ± 0,7 -18,0 ± 1,0 

a Medição realizada em PBS à 25oC. 

 

Outro parametro importante abordado neste estudo, refere-se à estabilidade relativa 

das formulações lipossomais em reter o fármaco encapsulado em condições de temperatura e 

pressão osmótica próximas a do soro. Para avaliar este efeito, as três formulações foram 

diluídas 10 vezes em PBS e incubadas a 37ºC e a quantidade de liberação de Sb foi 

determinada no meio externo. Conforme ilustrado na Figura 8, foi evidenciada uma liberação 
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significativa do antimônio a partir de todas as formulações, com menos de 30% de liberação 

após 24 horas. A cinética de liberação foi bifásica, com uma primeira fase de liberação rápida 

do fármaco, seguida por uma segunda fase de pouca liberação do fármaco.  

A cinética da liberação do Sb a partir da formulação mista, foi intermediária entre os 

lipossomas convencionais (mais lentos) e peguilados (mais rápidos). No entanto, não foi 

observada diferença significativa entre as três formulações. É importante ressaltar que as 

distribuições de tamanho dos lipossomas permaneceram inalteradas durante o período de 24 

horas de incubação (dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estabilidade in vitro das diferentes formulações lipossomais em PBS a 37ºC. O gráfico mostra a 

evolução temporal da alteração da porcentagem de Sb encapsulado, após diluição das formulações 

(convencional, peguilado e mistura) em 10 vezes em PBS e incubação a 37ºC durante 24 horas. Os dados são 

apresentados como média ± SEM (n = 3). 

 

6.3 Análises histopatológicas no fígado após o tratamento com a mistura das 

formulações lipossomais convencionais e peguiladas contendo antimoniato de 

meglumina 

 

Para avaliar o comprometimento hepático, foram realizadas análises histopatógicas do 

tecido, a fim de quantificar o processo inflamatório, bem como a formação de granulomas nos 

diferentes grupos experimentais infectados e tratados.   

As análises histopatológicas do tecido hepático demonstraram que os animais 

infectados tratados com AM e AML apresentaram uma diminuição significativa (p <0,05) na 



Reis, L. E. S.                                                                                                               Resultados 

57 

 

avaliação quantitativa das células inflamatórias em comparação com o grupo controle (grupo 

de animais não infectados e não tratados) (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Análise morfomêtrica do processo inflamatório no fígado de camundongos BALB/c infectados por L. 

infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos a diferentes tratamentos. (PBS) controle infectado, (Lip V) 

lipossomas convencionais e peguilados vazios, (AM) antimoniato de meglumina e (AML) lipossomas 

convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina. A linha tracejada corresponde ao numero de 

células presentes no fígado do grupo controle não infectado e não tratado (CNI). A letra a representa diferenças 

significativas (p<0,05) em relação ao grupo PBS. Os resultados estão representados como média ± desvio padrão 

de 12 animais por grupo. 

 

Ao avaliarmos a área dos granulomas em relação à área total do tecido (Figura 10) 

observou-se uma diminuição significativa (p <0,05) da área dos granulomas nos grupos AM e 

AML em relação aos grupos PBS e Lip V. Além disso, foram observadas reduções no 

tamanho dos granulomas no grupo AM. Importante ressaltar que não foi possivel identificar a 

presença de granulomas nos animais tratados com a mistura da formulação lipossomal 

contendo antimoniato de meglumina (AML). 
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Figura 10: Área total do granuloma pela área total do tecido hepático em camundongos BALB/c infectados por 

L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos a diferentes tratamentos. (PBS) controle infectado, (Lip V) 

lipossomas convencionais e peguilados vazios, (AM) antimoniato de meglumina e (AML) lipossomas 

convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina. As diferenças significativas (p<0,05) estão 

representadas pelas letras a, b e c relacionadas aos grupos PBS, Lip V e AM, respectivamente. Os resultados 

estão representados como média ± desvio padrão de 12 animais por grupo.   

 

Na Figura 11 A-J estão demonstradas fotomicrografias dos cortes histológicos de 

camundongos BALB/c infectados por L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos aos 

diferentes tratamentos. Foi observado que o fígado dos animais controle, não infectados e não 

tratados, apresentaram padrão histológico consistente com o perfil histológico normal (Figura 

11 A e F). A análise qualitativa do processo inflamatório revelou que os animais do grupo 

PBS exibiram um padrão inflamatório moderado granulomatoso típico, com exsudato de 

células que se organizavam em forma de agregados circunscritos de linfócitos e de células 

epitelióides (Figura 11 B). Os animais dos grupos Lip V, AM e AML apresentaram um 

processo inflamatório discreto com acúmulo focal de células mononucleares (Figura 11 C-E). 

A análise microscópica da área do granuloma (Figura 11 F-J) demonstrou que o grupo 

infectado e não tratado (PBS) (G) e o grupo Lip V (H) apresentaram granulomas com uma 

maior área, corroborando com os resultados encontrados na análise quantitativa. Por outro 

lado, os animais do grupo AM (I) apresentaram granulomas menores e no grupo AML (J) não 

foram observados granulomas. De forma interessante, estes resultados sugerem que o 

tratamento com AML foi capaz de reduzir o processo inflamatório e controlar a replicação do 

parasito antes da formação do granuloma e consequente modificação da arquitetura do órgão. 
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Figura 11: Fotomicrografias dos cortes histológicos representativos do tecido hepático de camundongos 

BALB/c infectados por L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos a diferentes tratamentos. Cortes 

demonstrando aspectos histológicos semelhantes à normalidade no grupo não infectado e não tratado [CNI] (A e 

F); processo inflamatório moderado no grupo controle infectado e tratado com PBS (B), e processo inflamatório 

discreto observado nos grupos Lip V (C), AM (D) e AML (E). A análise da área do granuloma demonstrou que 

os grupos infectados e não tratados (PBS) (G) e o grupo Lip V (H) apresentaram granulomas de maior área (seta 

amarela), enquanto os animais do grupo AM (I) apresentaram granulomas menores (seta amarela) e no grupo 

AML (J) não foram observados granulomas. Barra = 50 µm; Coloração com Hematoxilina-Eosina; 400x. 

 

6.4 Avaliação da resposta imune no contexto in vitro após o tratamento com a mistura 

das formulações lipossomais convencionais e peguiladas contendo antimoniato de 

meglumina 

 

6.4.1 Síntese intracitoplasmática de IFN-γ e IL-10 por linfócitos T CD4+ e T CD8+ após 

estimulação antígeno-específica in vitro  

 

Preconizado por diversos pesquisadores, o IFN-γ é um importante biomarcador 

relacionado à resistência a infecção por Leishmania spp. Esta citocina é responsavél pela 

ativação de macrófagos levando à destruição de amastigotas intracelulares. Já a citocina IL-10 

é considerada uma citocina essencial na regulação da leishmaniose, pois inibe diretamente o 

desenvolvimento de células Th1 e a produção de IFN-γ. Neste contexto, avaliamos em nosso 

trabalho se o tratamento experimental com os quimioterápicos AM e AML promoveriam 

alterações sobre o padrão de citocinas produzidas por células esplênicas. 
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Foram avaliadas as frequências das subpopulações de linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

produtores de IFN-γ e IL-10 após a estimulação antigênica com antígeno solúvel de L. 

infantum (ASLi). Os resultados da produção de citocinas após estímulo dos esplenócitos com 

antígeno solúvel in vitro foram apresentados na forma de índice correspondente à razão entre 

as culturas estimuladas com ASLi (Ag) e as culturas não estimuladas (CC) (ASLi/CC).  

Na Figura 12 estão representados os resultados do índice de linfócitos T CD4+ e T 

CD8+ produtores de IFN-γ ou IL-10. Em relação à subpopulação de linfócitos T CD4+, não 

foram observadas diferenças significativas no índice (ASLi/CC) de produção de IFN-γ para 

estas células (Figura 12 A). Entretanto, ao avaliarmos as células T CD4+ IL-10+, foi observado 

uma diminuição significativa (p<0,05) em animais do grupo AML quando comparado ao 

grupo de animais infectados e não tratados (PBS) (Figura 12 B).   

Ao avaliarmos a subpopulação de linfócitos T CD8+ produtores de IFN-γ+, foi 

observado aumento significativo (p<0,05) no índice ASLi/CC destas células no grupo AML, 

quando comparado ao grupo de animais infectados não tratados (PBS) (Figura 12D). De 

forma interessante, foi observada uma diminuição significativa (p<0,05) no índice ASLi/CC 

de linfócitos T CD8+ IL-10+, no grupo de animais tratados com AML em relação ao grupo 

PBS (Figura 12 E). 

Considerando a hipótese de que é mais relevante um direcionamento/restabelecimento 

na produção de citocinas do tipo 1 (Th1) durante o tratamento quimioterápico na leishmaniose 

visceral, uma segunda abordagem no perfil de citocinas buscou avaliar a razão entre as 

citocinas IFN-γ e IL-10. Nesse sentido, foi observado aumento significativo (p<0,05) na razão 

IFN-γ+/ IL-10+ em ambas as populações de linfócitos T (CD4+ e CD8+) em esplenócitos do 

grupo AML em relação ao grupo PBS (Figura 12 C e F). Além disso, observamos que no 

grupo tratado com MA houve um aumento significativo da razão IFN-γ+/ IL-10+ apenas nos 

linfócitos T CD8+, em comparação ao grupo PBS (Figura 12 F).  
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Figura 12: Perfil de linfócitos T CD4+ e T CD8+ produtores de IFN-γ e IL-10 no baço de camundongos BALB/c 

infectados por L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos a diferentes protocolos de tratamento. O eixo 

y representa os valores médios e erro padrão médio do índice de linfócitos produtores de citocinas calculados 

através da razão entre culturas estimuladas com ASLi e culturas controle não estimuladas (ASLi/CC). (A) índice 

ASLi/CC de linfócitos T CD4+ produtores de IFN-γ; (B) índice ASLi/CC de linfócitos T CD4+ produtores de IL-

10; (C) razão entre os índices de linfócitos T CD4+ produtores de IFN-γ e IL-10; (D) índice ASLi/CC de 

linfócitos T CD8+ produtores de IFN-γ; (E) índice ASLi/CC de linfócitos T CD8+ produtores de IL-10; (F) razão 

entre os índices de linfócitos T CD8+ produtores de IFN-γ e IL-10. Diferenças estatísticas (p<0,05) em relação ao 

grupo controle infectado e não tratado (PBS) estão representados pela letra a.  

  

6.5 Avaliação da eficácia terapêutica através da redução da carga parasitária tecidual 

após o tratamento com a mistura das formulações lipossomais convencionais e 

peguiladas contendo antimoniato de meglumina 

 

Nos últimos anos, a PCR em tempo real vem sendo amplamente empregada para o 

monitoramento e avaliação da eficácia de tratamentos quimioterápicos em diversos modelos 

experimentais. Esta ferramenta possibilita a detecção com grande sensibilidade e 

especificidade a presença do DNA do parasito, bem como quantifica a carga parasitária em 

animais submetidos a estas intervenções em diferentes protocolos experimentais.  Em nosso 

estudo, a técnica de PCR em tempo real foi utilizada para determinar a carga parasitária em 

amostras de baço e fígado, 28 dias após a infecção experimental (14 dias após o fim do 

tratamento experimental). Resultados anteriores da cinética tecidual da cepa demonstraram 

que o fígado seria o melhor órgão para avaliação da eficácia terapêutica proposta neste estudo, 

entretanto também avaliamos em paralelo a eficácia terapêutica no tecido esplênico.  
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Na tabela 4 estão representados os valores absolutos e os percentuais referentes à 

avaliação da eficácia terapêutica no baço e fígado de camundongos BALB/c (n=12) 

experimentalmente infectados e submetidos a diferentes abordagens terapêuticas. Em relação 

à avaliação do baço, foi possível observar que os grupos PBS e Lip V apresentaram os 

maiores percentuais de detecção do DNA do parasito no baço, 41,7% e 50,0%, 

respectivamente. Por outro lado, animais tratados com antimoniato de meglumina (MA) e 

com a formulação lipossomal (AML) demonstraram as menores porcentagens de DNA de L. 

infantum detectáveis, 25,0% e 0,0%, respectivamente. Interessantemente, apenas o grupo 

AML não apresentou DNA de L. infantum detectável no baço no tempo final do protocolo 

terapêutico.  

Em relação a avaliação da positividade do DNA de L. infantum no fígado, os animais 

nos grupos PBS e Lip V apresentaram um percentual de positividade de 83,3% e 100,0%, 

respectivamente. Além disso, quando comparamos os grupos tratados com antimoniato de 

meglumina, o grupo MA apresentou um percentual de positividade de 83,3%, enquanto 

somente 41,4% dos animais do grupo AML demonstraram presença do DNA do parasito 

neste tecido (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Avaliação da eficácia terapêutica por qPCR de baço e fígado de camundongos BALB/c 

infectados por L. infantum (MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos a diferentes protocolos de 

tratamento (n=12). 

Grupos 

Percentual de positividade nª (%) 

Baço Fígado 

PBS 5/12 (41,7) 10/12 (83,3) 

Lip V 6/12 (50,0) 12/12 (100,0) 

AM 3/12 (25,0) 10/12 (83,3) 

AML 0/12 (0,0) 5/12 (41,4) 

ª Número de animais com DNA de L. infantum detectável/número total de animais. 

 

Na figura 13 está representada a carga parasitária no fígado. A carga parasitária 

esplênica não foi demonstrada devido ao baixo percentual de animais positivos (Tabela 4). 

Foi observado que o grupo AML apresentou uma diminuição significativa (p <0,05) na carga 
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parasitária no fígado em comparação com os grupos PBS, Lip V e MA. É importante ressaltar 

que observamos uma redução intensa (14 vezes) da carga parasitária no grupo AML quando 

comparado aos grupos PBS e Lip V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Carga parasitária no fígado de camundongos BALB/c infectados por L. infantum 

(MCAN/BR/2008/OP46) e submetidos a diferentes protocolos de tratamento (n=12); controle infectado e não 

tratado (PBS), lipossomas convencionais e peguilados vazios (Lip V), antimoniato de meglumina (AM) e 

lipossomas convencionais e peguilados contendo antimoniato de meglumina (AML). Através dos gráficos de 

boxplots estão representadas as medianas, intervalos interquartis e os valores máximos e mínimos de cada grupo. 

Diferenças significativas (p<0,05) em relação aos grupos PBS, Lip V e AM estão representadas pelas letras a, b e 

c, respectivamente. 

 

Após a avaliação da carga parasitária e das alterações histopatológicas (processo 

inflamatório e granuloma) observadas no fígado, realizamos uma análise de correlação entre 

estes diferentes parâmetros. Na Figura 14 estão demonstradas as análises de correlação entre o 

grupo tratado com a formulação lipossomal de antimoniato de meglumina (AML) e o grupo 

PBS. Foi possível observar que a carga parasitária e a quantificação do processo inflamatório 

no fígado apresentaram uma correlação positiva (Pearson r = 0,497; p = 0,013) (Figura 14 A). 

Também foi observada correlação positiva ao avaliarmos os paramêtros da carga parasitária 

com a formação de granulomas (Spearman r = 0,495; p = 0,014) (Figura 14 B). 

 

P B S L ip  V A M A M L

1

2

3

4

a ,b ,c

L
o

g
 d

e
 a

m
a

s
ti

g
o

ta
s

 /
 m

g
 d

e
 f

íg
a

d
o



Reis, L. E. S.                                                                                                               Resultados 

64 

 

 

 

Figura 14: Correlações entre a carga parasitária e as alterações histopatológicas em animais dos grupos PBS e 

AML. (A) Correlação entre a carga parasitária hepática (amastigotas/mg) e o processo infamatório. (B) Boxplots 

das correlações entre a carga do parasita hepática versus granuloma. Os resultados são expressos em gráficos 

com a dispersão dos valores individuais ou boxplot. 

 

Estes resultados demonstram o importante efeito do tratamento utilizando a mistura de 

lipossomas convencionais e peguilados utilizando antimoniato de meglumina, sugerindo que 

esta formulação lipossomal é capaz de controlar o parasitismo esplênico e hepático, 

demonstrando sua eficácia para o tratamento experimental da leishmaniose visceral. 

 

6.6 Avaliação da frequência de células T CD4+ e CD8+ com fenótipos de memória após o 

tratamento imunoquimioterápico 

 

Para caracterizar as subpopulações de células T de memória central (MC) e efetoras 

(ME), foram utilizados os marcadores CD62L, CD44, CD27 e CD197 em uma abordagem de 

imunofenotipagem por citometria de fluxo multifuncional. A Figura 15 representa a estratégia 

de análise para avaliação das frequências de células T CD4+ (A) e T CD8+ (B) de memória 

central (MC) e memória efetora (ME) após os tratamentos imunoquimioterápicos. No gate 

inicial avaliamos as células T CD3+ versus SSC (Figura 15, painel superior). Dentro desse 

gate, os linfócitos T foram divididos em duas subpopulações celulares, T CD4+ e T CD8+ 

(Figura 15, painel intermediário). Para as células de memória efetora (ME) selecionamos no 

primeiro quadrante (Q1), os fenótipos CD62Llow CD44hi (Figura 15, inferior à esquerda). Já as 

células com fenótipos de memoria central foram selecionadas em duas etapas de seleção de 

gate: (i) no segundo quadrante (Q2) expressando marcação fenótipica de CD62Lhi CD44hi 
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(Figura 15, painel inferior à esquerda); (ii) posteriormente, selecionamos as células com perfil 

fenotípico CD27hi CD197hi (Figura 15, painel inferior à direita).  

 

 

Figura 15: Estratégia de gate para caracterização de células T de memória central (MC) e efetora (ME). Gráfico 

de distribuição pontual representativos da expressão dos marcadores de superfície para a   caracterização de 

linfócitos T de memória central (CD62Lhi CD44hi CD27hi CD197hi; MC) e memória efetora (CD62Llow CD44hi; 

ME), em esplenócitos estimulados com ASLi após os tratamentos imunoquimioterápicos. 

 

Ao analisarmos as frequências dos fenótipos de mémoria central (CD62Lhi CD44hi 

CD27hi CD197hi), foi observado um aumento significativo (p<0,05) na frequência na 

subpopulação de linfócitos T CD4+ no grupo tratado com a associação LBMPL + AML 

(Figura 16 A). De forma interessante, também foi observado um aumento significativo 
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(p<0,05) no percentual de linfócitos T CD8+ com fenótipo de memória central no grupo 

tratado com a mesma associação imunoquimioterápica (LBMPL+AML) (Figura 16 B). 

Ao avaliarmos as células de memória efetora (CD62Llow CD44hi), foi observado um 

aumento significativo (p<0,05) no percentual de linfócitos T CD4+ com fenótipo de memória 

efetora (CD62Llow CD44hi) no grupo tratado com a associação LBSap + AML (Figura 16 C). Já 

na subpopulação de linfócitos T CD8+, não houve diferença entre as frequências de células de 

memória efetoras nos esplenócitos estímulados com ASLi, após as abordagens 

imunoquimioterápicas (Figura 16 D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Avaliação da frequência de células de memória central e efetora em subpopulação de linfócitos T 

CD4+ e T CD8+. A porcentagem de células T de memória central (CD62Lhi CD44hi CD27hi CD197hi) em 

linfócitos T CD4+(A) e T CD8+ (B) e a porcentagem de células T de memória efetora (CD62Llow CD44hi) em 

linfócitos T CD4+(C) e T CD8+ (D) foi avaliada após os tratamentos imunoquimioterápicos, em esplenócitos 

estimulados com ASLi. O eixo y representa os valores médios e erro padrão médio da frequência de linfócitos 

com os respectivos fenótipos. Diferenças significativas (p<0,05) em relação aos grupos LB, LBMPL, LBSap, 

LBMPL + AML e LBSap + AML estão representadas pelas letras a, b, c, d e e, respectivamente. 
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A Leishmaniose Visceral (LV) é causada por parasitos das espécies Leishmania 

infantum e Leishmania donovani, sendo a forma clínica mais grave e fatal das leishmanioses, 

se não tratada (Alvar et al., 2012). Atualmente, poucos medicamentos estão disponíveis para a 

quimioterapia das leishmanioses, dentre eles os antimoniais pentavalentes, anfotericina B 

desoxicolato e lipossomal, miltefosina e paromomicina e todos esses fármacos apresentam 

efeitos tóxicos e variabilidade na eficácia terapêutica de acordo com a região geográfica 

(Roatt et al., 2014). No Brasil, os antimoniais pentavalentes (antimoniato de meglumina) são 

utilizados há décadas como fármacos de primeira escolha para o tratamento da LV (Berman, 

1997). No entanto, a quimioterapia convencional com antimoniais é acompanhada por uma 

série de efeitos colaterais que podem diminuir a adesão ao tratamento. Inúmeras reações 

adversas já forma relatadas dentre elas, dor local devido à administração intramuscular e 

efeitos colaterais sistêmicos como náuseas, vômitos, diarréia, fraqueza, mialgia, cólicas 

abdominais, erupções cutâneas. Em casos mais graves, podem ocorrer cardiotoxicidade, 

nefrotoxicidade, pancreatite e hepatotoxicidade (Marsden, 1985; Frézard & Demicheli, 2010). 

Devido a gama de efeitos colaterais associados a quimioterpia utilizada até o 

momento, a Organização Mundial da Saúde recomenda e apoia a pesquisa e o 

desenvolvimento de  medicamentos contra as leishmanioses (Ridley et al.,  2003). Neste 

contexto, estratégias como a modificação da veiculação do fármaco em lipossomas (vesículas 

artificiais de fosfolípideos), demonstraram serem úteis na estabilização de fármacos e no 

aprimoramento de suas propriedades farmacológicas e farmacocinéticas (Zamboni et al., 

2008). Outra alternativa para melhorar a terapêutica convencional é o uso da 

imunoquimioterapia para o reestabelecimento do sistema imune, ao ser utilizada isoladamente 

ou em associação com a quimioterapia convencional (Badaró et al., 1990; Roatt et al., 2017). 

Dessa forma, este trabalho concentrou esforços em propor a utilização e avaliar as 

alterações imunopatológicas de uma formulação de antimoniato de meglumina composta pela 

mistura de lipossomas convencionais e peguilados, como uma alternativa à quimioterapia de 

primeira escolha utilizada atualmente para o tratamento da leishmaniose visceral. Além disso, 

investigamos neste estudo, o potencial em induzir uma resposta imune de memória, quando as 

formulações lipossomais de antimoniato de meglumina, são associadas à vacinoterapia 

(imunoquimioterapia), frente à infecção experimental por L. infantum.  

Nos últimos anos, diversos modelos experimentais foram amplamente utilizados para 

os estudos de patogênese da LV, cada qual com características específicas. Entretanto, 
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nenhum modelo reproduz com precisão o que acontece em seres humanos infectados e 

doentes. O modelo murino é comparável com casos humanos com a forma clínica 

oligossintomáticos, que são auto-controlados e, portanto, torna-se útil para os estudos da 

resposta imune protetora. Estudos experimentais em modelos murinos contribuem 

significativamente para a compreensão de mecanismos imunomediados relevantes, bem 

como, na identificação de elementos associados à resposta protetora em abordagens 

quimioterapêuticas e imunoprofiláticas (Garg & Dube, 2006; de Mendonça et al., 2016). 

Além disso, vários trabalhos publicados utilizaram o modelo experimental murino na infecção 

por Leishmania spp. e obtiveram resultados similares no que diz respeito as avaliações 

patológicas, imunológicas e parasitológicas, empregando diferentes estratégias terapêuticas 

(imunoterapia e imunoquimioterapia) (Murray et al., 2005; Castro et al., 2014; Ferreira et al., 

2014; Joshi et al., 2014). Dessa forma, o modelo experimental utilizado em nosso estudo, 

corrobora com outros estudos na literatura que utilizam camundongos BALB/c 

experimentalmente infectados com L. infantum, como modelo experimental para avaliação de 

diferentes estratégias terapêuticas na LV. 

Antes de iniciar as avaliações das estratégias quimioterápicas e imunoquimioterápicas 

propostas neste trabalho, realizamos uma caracterização da cepa MCAN/BR/2008/OP46 de 

Leishmania infantum em relação à sua dinâmica tecidual, bem como, o comprometimento de 

órgãos-alvo (baço e fígado) em camundongos BALB/c experimentalmente infectados. Esta 

cepa foi anteriormente isolada de um cão naturalmente infectado por L. infantum e 

geneticamanente caracterizada em nosso laboratório (Moreira et al., 2012). Esta abordagem 

inicial foi relevante, pois foi uma evidência fundamental para definir o momento da 

intervenção terapêutica e o ponto de finalização do experimento, eutanásia dos animais e 

avaliações imunológicas, histopatológicas e parasitológicas. Neste sentido, a análise 

comparativa no baço e no fígado pela técnica molecular de PCR em tempo real (qPCR), 

demonstrou uma negatividade para detecção do DNA do parasito no baço até a 5ª semana de 

infecção e uma positividade de 100% dos animais no fígado até a 4ª semana após a infecção 

experimental. A partir da 6ª semana, a positividade na detecção do DNA do parasito 

permaneceu constante em ambos os órgãos, mas com um maior percentual de positividade e 

da carga parasitária no fígado, em comparação com o tecido esplênico.               

Nossos resultados revelaram que a dinâmica e o comprometimento tecidual após a 

infecção com a cepa MCAN/BR/2008/OP46 de L. infantum, ocorre inicialmente e de modo 
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preferencial no tecido hepático. Entretanto, com o decorrer da infecção, o parasito também se 

dissemina para o compartimento esplênico, fato este, comprovado pelo aumento da 

positividade na detecção de DNA do parasito neste tecido. Dessa maneira, nossos resultados 

estão de acordo com outros estudos da literatura que demonstraram a presença de parasitos 

comprometendo os tecidos esplênico e hepático após a 6ª semana de infecção por L. infantum 

no modelo experimental aqui proposto (Rolão et al., 2007; Castro et al., 2014). Além disso, 

como observado por Rodrigues e colaboradores (2016), o fígado é o compartimento em que 

ocorre a infecção aguda (normalmente auto resolutiva), ao contrário do que ocorre no baço, 

que é o compartimento no qual ocorre a persistência do parasito após a cronificação da 

infecção (Rodrigues et al., 2016). 

Dessa maneira, em virtude dos resultados observados em relação à dinâmica da cepa 

MCAN/BR/2008/OP46 de L. infantum no modelo experimental BALB/c, determinamos os 

tempos de 14 e 28 dias após a infecção para a intervenção terapêutica e a eutanásia dos 

animais, respectivamente. Esta escolha foi fundamentanda pela positividade de detecção do 

DNA do parasito e pela alta carga parasitária hepática, até a 4ª semana após a infecção. Além 

disso, os tempos escolhidos vão de acordo com estudos de avaliação quimioterapêutica 

empregando modelos experimentais murinos infectados por L. infantum para estudos de novas 

abordagens terapêuticas na leishmaniose visceral (Kato et al., 2013; Ferreira et al., 2014).  

Em um estudo de eficácia terapêutica utilizando lipossomas, a análise estrutural e 

caracterização físico-químicas são fundamentais para garantir a qualidade das formulações 

produzidas. Antes da administração das formulações lipossomais do nosso estudo, foram 

relizadas as caracterizações físico-químicas dos lipossomas convencionais, peguilados e da 

mistura.  As formulações lipossomais convencionais e peguiladas apresentaram percentuais de 

encapsulação do fármaco satisfatórios, que estão de acordo com estudos de Frézard e 

Demicheli (2011) onde observamos um percentual de encapsulação que variou de 20 a 30%. 

Além dos paramêtros de encapsulação do fármaco, as formulações lipossomais 

apresentaram distribuições de tamanho das vesículas controladas com precisão. Ambas as 

formulações (convencionais e peguiladas) apresentaram diâmetros médios da vesículas 

próximas de 200 nm e índices de polidispersão inferiores a 0,3, caracterizando as suspensões 

como monodispersas (Hunter et al., 1998). O controle do tamanho da vesícula é um ponto 

crítico na preparação dos liposssomas, devido à sua influência na farmacocinética e eficácia 

de fármacos leishmanicidas encapsulados e veículados em formulações de lipossomas 



Reis, L. E. S.                                                                                                                 Discussão 

71 

 

(Schettini et al., 2006; Watson et al., 2012). Dessa forma, o diâmetro dos lipossomas 

peguilados não deve exceder 200 nm, a fim de obter propriedades de circulação sistêmica 

prolongada (Woodle et al., 1992). Os lipossomas peguilados utilizados em nosso estudo 

apresentaram maior eficiência na taxa de encapsulação do fármaco em comparação com os 

lipossomas convencionais (30,6% e 20,5%, respectivamente). Uma hipótese que pode 

explicar a diferença observada é que a maior permeabilidade da membrana peguilada permitiu 

um equilíbrio mais rápido do fármaco entre os compartimentos aquosos internos e externos 

dos lipossomas favorecendo sua encapsulação. 

Além da taxa de encapsulação, o potencial zeta é outro paramêtro físico-químico 

relevante e reflete o potencial de superfície das partículas, o qual é influenciado pelas 

mudanças na interface com o meio dispersante em razão da dissociação de grupos funcionais 

na superfície da partícula ou da adsorção de espécies iônicas presentes no meio aquoso da 

dispersão (Mosqueira et al., 2000). As formulações lipossomais peguiladas reduziram em 

módulo os valores de potencial zeta em relação às formulações convencionais. Todos os 

paramêtros fisíco-químicos descritos anteriormente, estão diretamente relacionados ao 

processo de preparação das formulações lipossomais. 

O processo de preparação dos lipossomas é crucial para determinar o tipo de estrutura 

a ser obtida. O desenvolvimento bem sucedido de uma formulação depende de fatores como 

seleção dos lipídios, natureza da substância encapsulada, método utilizado na incorporação do 

agente a ser encapsulado e metodologia de obtenção das vesículas (Frézard et al., 2005). O 

método utilizado neste estudo para a preparação dos lipossomas baseia-se na liofilização de 

lipossomas vazios carregados negativamente na presença de um açúcar crioprotetor e a 

subsequente reidratação dos lipossomas liofilizados com uma solução aquosa do fármaco 

antimonial, como descrito anteriormente por Schettini e colaboradores (2006). Empregando 

este método de preparação, os lipossomas podem ser produzidos como vesículas vazias 

liofilizadas pré-formadas e a reidratação pode ser realizada imediatamente antes da 

administração. Dessa forma, são minimizados ou evitados, os problemas de estabilidade 

decorrentes do armazenamento a longo prazo de lipossomas na presença do fármaco solúvel 

em água (Frézard & Demicheli, 2010). O processo de preparação dos lipossomas 

desenvolvidos neste estudo apresentam melhorias significativas, quando comparadas às 

utilizadas anteriormente (Schettini et al., 2006; Azevedo et al., 2014).  A calibração do 

tamanho dos lipossomas antes da liofilização foi realizada por extrusão através de membranas 
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de policarbonato de 100 nm, ao invés de ultrasonicação. Esta abordagem resultou em 

lipossomas com menor diâmetro médio e índice de polidispersão. Além disso, o passo de 

calibração do tamanho final utilizado no trabalho de Azevedo e colaboradores (2014) pode ser 

omitido. Sendo assim, o processo desenvolvido em nosso estudo, devido à simplicidade, 

possibilidade de produção em larga escala e redução do número de etapas, torna o método de 

preparação empregado mais adequado do que os descritos anteriormente, para a produção 

industrial dessas formulações de lipossomas. 

 Embora o método utilizado para preparação dos lipossomas diferir do descrito por 

Azevedo e colaboradores (2014), as formulações são semelhantes em relação às composições 

lipídicas e apresentam valores de diâmetro médio próximos, que são fatores que influenciam 

na farmacocinética dos lipossomas. Por outro lado, considerando a taxa de encapsulação do 

fármaco, em nosso estudo os lipossomas peguilados carregam mais Sb do que os lipossomas 

convencionais, em contraste com a formulação de Azevedo e colaboradores (2014). Assim, 

embora a biodistribuição específica de cada lipossoma (convencional ou peguilado) ser 

próxima para ambas as formulações, os níveis de antimônio nos tecidos provavelmente serão 

diferentes dos observados no estudo de Azevedo e colaboradores (2014). 

 O potencial imunomodulador de fármacos leishmanicidas é diretamente relacionado 

com a capacidade dos mesmos em estimular a produção de citocinas derivadas de macrófagos 

e células T, principalmente IFN-γ, IL-12, TNF-α e IL-10 (Saha et al., 2011). Além disso, para 

atingir o sucesso terapêutico na LV, o desenvolvimento de uma resposta imune robusta 

associada ao desenvolvimento e ativação de células parasito-específicas, mediada 

principalmente por linfócitos T CD4+ e CD8+ é fundamental (Carrión et al., 2006; Islamuddin 

et al., 2015). Esta resposta imune foi avaliada em nosso estudo através da produção de 

citocinas intracitoplasmáticas in vitro em esplenócitos de camundongos infectados e tratados 

após a estimulação com antígeno solúvel de L. infantum. Foi observado que o tratamento com 

AML induziu um aumento na produção de citocinas de perfil do tipo 1 (linfócitos T 

CD8+IFN-γ+) e uma diminuição das citocinas imunomoduladoras (linfócitos T CD4+ e CD8+ 

produtores de IL-10).  

 Nossos resultados demonstraram que apenas os animais dos grupos tratados com 

antimonial pentavalente (AM e AML) apresentaram um aumento na razão IFN-γ/IL-10, tanto 

para os linfócitos T CD4+ quanto para os linfócitos T CD8+. Já foi relatado em modelos 

experimentais murinos e em cães que os linfócitos T CD8+ são importantes no controle da 



Reis, L. E. S.                                                                                                                 Discussão 

73 

 

infecção por L. infantum devido a sua capacidade de produzir IFN-γ e/ou sua atividade 

citolítica em células infectadas pelo parasito (Polley et al., 2006). O aumento na razão das 

citocinas IFN-γ/IL-10 em linfócitos T CD4+ e CD8+ observadas nos grupos tratados com 

antimoniato de meglumina é justificado pela regulação positiva da resposta imune do perfil 

tipo 1, sendo esta regulação, uma estratégia efetiva para a eliminação do parasito durante a 

infecção. Como consequência do tratamento quimioterápico, os antimoniais pentavalentes 

causam uma produção crescente de espécies reativas de oxigênio (ROI) e óxido nítrico (NO), 

como demonstrado em diversos estudos (Basu et al., 2006; Muniz-Junqueira et al., 2008).  

Além disso, acreditamos que os níveis aumentados de IFN-γ, associados aos baixos 

níveis de IL-10 (citocina imunomoduladora), estejam diretamente associados ao controle na 

replicação parasitária em animais infectados e tratados. Rolão e colaboradores (2007) 

analisaram a cinética das citocinas na infecção por L. infantum durante a infecção 

experimental em modelo murino e observaram que os altos níveis de produção de IFN-γ 

coincidiram com a redução da carga parasitária no baço, sugerindo que essa citocina é 

responsável pela eliminação dos parasitos (Rolão et al., 2007). Nesse cenário, nossos 

resultados demonstram que a quimioterapia com AML induz uma resposta imune de perfil 

tipo 1, com baixa produção de citocinas imunomoduladoras, caracterizando um perfil de 

controle do parasitismo durante a leishmaniose visceral experimental. 

Em relação às alterações histopatológicas, o controle do parasitismo hepático em 

modelo experimental utilizando camundongos BALB/c, requer uma resposta imune 

coordenada que envolve o desenvolvimento de infiltrados celulares em torno de macrófagos 

infectados, conhecidos como granulomas inflamatórios (Murray et al., 1991). Dependendo da 

produção de quimiocinas, o processo de formação de granulomas requer o recrutamento de 

monócitos, neutrófilos, células T CD4+ e CD8+, produção de citocinas inflamatórias e 

subseqüente ativação de células infectadas. O número de células T CD4+ e CD8+ hepáticas 

aumenta na primeira semana após a infecção, provavelmente refletindo a expansão local e o 

recrutamento das mesmas pelo tecido esplênico (Kaye et al., 2004). 

Durante a infecção por L. infantum, o fígado é considerado um compartimento que 

apresenta danos teciduais variando de moderados à intensos, dependendo do grau de 

inflamação e de comprometimento da arquitetura do órgão causado pela presença do parasito. 

Em nosso estudo, a análise histopatológica do tecido hepático, demonstrou que após o 

tratamento com a mistura de lipossomas convencionais e peguilados com antimoniato de 
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meglumina, os animais apresentaram um controle pronunciado da replicação do parasito 

refletindo em um processo inflamatório reduzido e ausência na formação de granulomas. De 

fato, as análises histopatológicas do fígado em animais infectados e tratados com antimoniato 

de meglumina, revelaram uma redução proeminente no infiltrado inflamatório em comparação 

com os outros grupos de animais infectados. Esses resultados estão de acordo com outro 

estudo que utilizou a forma comercial do antimoniato de meglumina (Glucantime®) em 

associação com ácido ascórbico (vitamina C), em que não foram evidenciadas alterações 

histopatológicas relativas aos processos inflamatórios e formação de granulomas no tecido 

hepático (Kato et al., 2013).  

Em nosso trabalho, foi possível observar uma redução no tamanho dos granulomas nos 

animais tratados com o antimoniato de meglumina livre (AM). Além disso, os animais 

tratados com as formulações lipossomais (AML) não apresentaram granulomas. Estes 

resultados foram semelhantes aos observados por Ferreira e colaboradores (2014), em que o 

tratamento com o fármaco antimonial encapsulado em lipossomas, impediu a formação de 

granulomas e foi capaz de proteger o fígado das lesões causadas pela infecção por L.  

infantum (Ferreira et al., 2014). Em estudos anteriores, McElrath e colaboradores (1988) 

avaliaram os aspectos histopatológicos durante a progressão da LV experimental e 

observaram de forma pioneira, a evidência de formação de granulomas no oitavo dia após a 

infecção (McElrath et al., 1998). Sendo assim, sugerimos que o tratamento com a mistura de 

lipossomas convencionais e peguilados com antimoniato de meglumina na 2ª semana após a 

infecção foi capaz de reduzir o número de parasitos, bem como, evitar a formação de 

granulomas e consequentemente o comprometimento da arquitetura do órgão. Este fato foi 

reforçado com os nossos resultados que demonstraram uma correlação positiva entre a carga 

parasitária hepática e as alterações imunopatológicas referentes ao processo inflamatório e a 

presença/ausência de granulomas hepáticos. 

Considerando a relevância em avaliar a eficácia do tratamento com as formulações 

lipossomais convencionais e peguiladas contendo antimoniato de meglumina, evidenciamos 

uma redução da carga parasitária no baço e no fígado após os tratamentos usando a técnica de 

qPCR. Acreditamos que a baixa porcentagem de animais positivos no baço, é justificada pela 

dinâmica e tropismo tecidual da cepa utilizada, no qual ocorre inicialmente um 

comprometimento no tecido hepático, seguido posteriormente pelo tecido esplênico. Os 

animais tratados com AML apresentaram menor porcentagem de detecção do DNA de L. 
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infantum em relação aos outros grupos, tanto no baço quanto no fígado. Azevedo e 

colaboradores (2014), usando a mistura de lipossomas convencionais e peguilados com 

antimoniato de meglumina, avaliaram a eficácia terapêutica usando a técnica de diluição 

limitante e, também observaram uma  diminuição na carga parasitária no baço, quando 

comparada apenas com as formulações lipossomais peguiladas ou convencionais 

isoladamente (Azevedo et al., 2014). 

A eficácia terapêutica após o tratamento com as formulações lipossomais com 

antimoniato foi comprovada pela redução da carga parasitária no fígado em comparação com 

os outros grupos, incluindo o grupo tratado com antimoniato de meglumina comercial livre 

(Glucantime®). De modo que, a carga parasitária no grupo tratado com AML foi 

aproximadamente 14 vezes menor quando comparado aos grupos controle. A maior eficácia 

da formulação mista pode ser atribuída à sua capacidade de promover níveis sanguíneos mais 

sustentados de Sb5+, como sugerido pela maior concentração sanguínea de Sb5+ após 24 horas, 

observado no estudo de Azevedo e colaboradores (2014). Estudos anteriores, utilizando 

lipossomas convencionais e antimoniais pentavalentes, também observaram uma supressão da 

carga parasitária em órgãos-alvo, como baço, fígado e medula óssea em modelos murinos 

(Basu et al., 2006; Ferreira et al., 2014; Joshi et al., 2014; Kalat et al., 2014) e cães (Ribeiro et 

al., 2008; da Silva et al., 2012). Assim como a anfotericina B lipossomal, a eficácia 

terapêutica comprovada pela redução da carga parasitária reforça a importância das 

formulações lipossomais de antimoniato pentavalente como opção quimioterápica para o 

tratamento da leishmaniose visceral. 

Após o emprego do protocolo experimental quimioterápico que evidenciou resultados 

promissores com emprego da mistura das formulações lipossomais convencionais e 

peguiladas com antimoniato de meglumina em comparação ao fármaco livre, decidimos 

empregar o tratamento imunoquimioterapêutico da associação da mistura das formulações 

lipossomais com as vacinas LBSap e LBMPL e avaliar parâmetros imunológicos relacionados 

ao desencadeamento e desenvolvimento de uma resposta de memória. 

As análises imunológicas da expressão dos fenótipos da memória central e efetora de 

linfócitos T após as abordagens imunoquimioterapêuticas foram realizadas por citometria de 

fluxo multiparamêtrica. A citometria de fluxo é uma técnica de análise robusta, que permite 

quantificar e caracterizar simultaneamente múltiplas funções celulares, possibilitando uma 

ampla avaliação da magnitude, do fenótipo e da capacidade funcional de diversas populações 
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celulares (Seder et al., 2008). Importante ressaltar, que este estudo foi  pioneiro em padronizar 

e utilizar a plataforma de Citometria de Fluxo Multiparamêtrica na UFOP, dando um passo 

importante para a consolidação da técnica em estudos posteriores de avaliação de potenciais 

agentes terapêuticos e vacinais. 

A avaliação do fenótipo multifuncional de memória dentro do compartimento dos 

linfócitos T CD4+ é pouco compreendida em decorrência da cinética de proliferação e do 

potencial de expansão reduzidos, fatores que tornam tecnicamente mais difícil avaliar este 

subconjunto celular. As células T CD4+ diferenciam-se em subconjuntos efetores 

funcionalmente distintos, incluindo os subconjuntos de células auxiliares TH1, TH2, TH17 e T 

folicular (TFH), cada um dos quais são responsáveis por ativar vias imunológicas 

especializadas para a defesa do hospedeiro contra uma gama de patógenos (Rosenblum et al., 

2015). Essa diversidade torna mais desafiadora a quantificação de células T CD4+ de memória 

específicas para patógenos, pois cada subconjunto de células T CD4+ efetoras possuem uma 

plasticidade inerente, que dificulta ainda mais o rastreamento da persistência de células T 

CD4+ de memória funcional. Uma distinção relevante entre as subpopulações de linfócitos de 

memória (T CD4+ e T CD8+) relaciona-se com a durabilidade destas células. Embora as 

células T CD8+ são mantidas como um pool de memória estável por longos períodos, as 

células T CD4+ de memória diminuem em número ao longo do tempo (Rosenblum et al., 

2015). Para melhor compreender a resposta imune nas leishmanioses, vários estudos foram 

realizados para evidenciar a relevância dos subconjuntos de linfócitos T CD4+ e T CD8+ e seu 

papel relativo na infecção natural, profilaxia ou terapia (Darrah et al., 2010; Xin et al., 2011; 

Sánchez-Sampedro et al., 2012). No entanto, devido à heterogeneidade das respostas geradas 

pelas citocinas produzidas por células T em estudos de imunoprofilaxia nas leishmanioses, 

ainda não é consenso de qual o perfil de células T de memória caracterizaria o candidato 

vacinal como ideal ou não (Darrah et al., 2007). 

Estudos feitos com células de humanos, demonstraram que as células de memória 

central possuem um papel fundamental na resposta imune, pois são responsáveis pela 

autorrenovação das células de memória do sistema imunológico, produção de IL-2 e são 

encontratadas em órgãos linfóides secundários e no sangue (Farber et al., 2014). Em nosso 

estudo, ao avaliarmos o fenótipo de memória central, observamos um maior percentual de 

células da memória central em relação à células de memória efetora que pode ser explicado 

pela compartimentalização da resposta imune. No baço ocorre uma rápida diferenciação e 
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expansão das células de memória central específicas, que são capazes de recircular através de 

órgãos linfoides secundários e posteriormente as células de memóia efetora migram para os 

locais da infecção, na tentativa de controlar a infecção causada pela Leishmania spp (Sprent; 

Surh, 2002). 

Assim, após administrar o tratamento imunoquimioterapêuticos, avaliamos o fenótipo 

multifuncional de memória central, e foi detectado que o grupo tratado com a formulação 

lipossomal associada com a vacina LBMPL (LBMPL+AML) demonstraram um aumento nas 

subpopulações de  linfócitos T CD4+ e T CD8+. Estes resultados reafirmam a importância do 

adjuvante MPL-A em estimular uma memória imunológica antígeno-específica quando 

utilizado na imunoterapia em cães (Roatt et al., 2017). Este efeito foi aumentando quando o 

mesmo adjuvante foi associado à quimioterapia com uma formulação lipossomal contendo 

antimoniato na infecção experimental. A avaliação de células com fenótipo multifuncional de 

memória efetora demonstraram que a associação da formulação lipossomal com a vacina 

LBSap promoveu um aumento na subpopulação de linfócitos T CD4+. Dessa forma, 

novamente foi evidenciado que o adjuvante possui um papel essencial em direcionar e auxiliar 

o antígeno a desencadear uma resposta imune precoce, elevada e duradoura, sendo essencial 

no desenvolvimento de vacinas eficazes (Vitoriano-Souza et al., 2012). Embora as vacinas 

utilizadas tenham induzido diferentes respostas de memória imunológica, não podemos 

elencar uma associação imunoquimioterápica mais vantajosa, visto que, tanto a memória 

central quanto a efetora possuem grande importância no combate ao parasito. Sendo assim, 

uma alternativa relevante seria a avaliação da indução da memória imunológica com a 

combinação das formulações lipossomais com uma associação única do antígeno LB e a 

associação dos dois adjuvantes MPL-A e Saponina (LB + MPL + Sap), com a possibilidade 

de diminuição de doses do fármaco. 

Sendo assim, este estudo avaliou o emprego da quimioterapia com uma 

nanoformulação composta por uma mistura de lipossomas convencionais e peguilados 

contendo antimoniato de meglumina como proposta de tratamento para a LV em modelo 

experimental. Como foi observado, a formulação lipossomal diminuiu o processo inflamatório 

e impediu o comprometimento da arquitetura hepática. Além disso, o tratamento com a 

mistura das formulações lipossomais convencionais e peguiladas propiciaram uma 

polarização da resposta imune preferencialmente do tipo 1 (Th1) e redução da carga 

parasitária em órgãos-alvo (fígado e baço). Estes resultados em conjunto, nos permitem inferir 
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que a estratégia de tratamento quimioterápico empregando nanoformulações contendo 

antimoniato de meglumina, é promissora para o tratamento da leishmaniose visceral canina 

e/ou humana. Além disso, a avaliação imunológica da imunoquimioterapia das formulações 

lipossomais em combinação com a vacinoterapia, obtiveram resultados animadores por 

induzir a produção de células de memória central (LBMPL + AML) e efetora (LBSap + 

AML). Não restam dúvidas de que novos estudos para uma avaliação mais aprofundada da 

associação das formulações lipossomais com as vacinas LBSap e LMPL são justificados. 

Dessa forma será possível compreender de uma maneira mais detalhada, os fenômenos 

imunopatológicos, bem como a eficácia terapêutica, do uso da imunoquimioterapia como 

possível ferramenta para o tratamento da LV seja experimental, seja canina e até humana.
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 As formulações lipossomais foram capazes de induzir uma resposta imune com perfil 

protetor, contribuindo com a diminuição da inflamação no tecido hepático e com uma 

importante redução da carga parasitária tecidual; 

 A associação das formulações lipossomais com a vacinoterapia, revelou uma melhora 

no perfil de células de memória central (quando associadas à vacina LBMPL) e de memória 

efetora (quando associadas à vacina LBSap); 

 

Dessa forma, o conjunto de dados obtidos neste trabalho nos permitiu estabelecer que 

as formulações lipossomais compostas pela mistura de lipossomas convencionais e peguilados 

contendo antimoniato de meglumina são promissoras para o tratamento da LV, tanto 

isoladamente, quanto em combinação com a vacinoterapia. 
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 Avaliar a eficácia terapêutica das combinações LBMPL+ AML e LBSap+ AML em 

modelo hamster e em cães naturalmente infectados com L. infantum. 

 Investigar a produção de citocinas intracitoplasmáticas por citometria de fluxo 

multiparametrica nas associações imunoquimioterápicas. 

 Analisar a eficácia terapêutica e a resposta imune da associação AML+ Saponina+ 

MPL-A. 
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