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RESUMO

ESPÍNDOLA, M. S. Avaliação de estratégias de vacinação “prime-boost” na infecção
experimental por Schistosoma mansoni empregando vacinas de DNA. 2011.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2011.

A esquistossomose é uma das mais relevantes doenças induzidas por helmintos,
acometendo cerca de 207 milhões de pessoas em todo o mundo. O Praziquantel e o
Oxamniquine são os fármacos empregados no tratamento, mas além de não
impedirem re-infecções, não atuam nos estágios imaturos do verme. Portanto, o
desenvolvimento de uma estratégia de vacinação eficaz representa um componente
essencial para o controle e erradicação desta doença. Neste sentido, tivemos como
objetivo estudar a resposta imunológica induzida pela imunização com a vacina
DNA-Sm14 em associação com a DNA-Hsp65 utilizando protocolos de imunização
“prime-boost”, sendo eles heterólogo ou homólogo. A utilização das vacinas em
“prime-boost” heterólogo não alterou a produção de IgG2a, mas diminuiu a produção
de IFN-γ e IL-10 dos animais quando comparados aos que receberam apenas DNASm14. Após infecção, a estratégia “prime-boost” heterólogo não foi eficaz em reduzir
a carga parasitária dos animais, enquanto a vacinação com DNA-Sm14 reduziu
parcialmente o número de vermes. Na vacinação “prime-boost” homóloga utilizando
as duas vacinas, observamos que a modificação da estratégia também não alterou a
produção de IgG2a, mas reduziu a produção de IFN-γ pelas células recuperadas do
espaço bronco-alveolar, quando comparada com os animais que receberam DNASm14. Após infecção, a imunização com DNA-Sm14/DNA-Hsp65 não alterou a
carga parasitária dos animais, mas sistemicamente reduziu o número de eosinófilos.
Quando avaliado o perfil de células de memória dos animais vacinados, verificamos
aumento do número de células T CD8+ e menor número de células T CD4+ no baço
dos animais imunizados com as duas vacinas simultaneamente. Em suma, a
utilização das vacinas DNA-Sm14 e DNA-Hsp65 nas estratégias “prime-boost”
heterólogo ou homólogo não foi capaz de gerar proteção contra infecção
experimental por S. mansoni, e sugerimos que em parte, a diminuição de IFN-γ, IL10, aumento da razão IgG1/IgG2a e a estimulação de células T CD8+ ao invés de
CD4+, podem ter contribuído para baixa eficácia dos protocolos vacinais testados.
Palavras chave: Vacinas de DNA; Schistosoma mansoni; DNA-Sm14; DNA-Hsp65

ABSTRACT

ESPÍNDOLA, M. S. Evaluation of prime-boost vaccination strategies against
Schistosoma

mansoni

experimental

infection

applying

DNA

vaccines.

2011.

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2011.

Schistosomiasis is one of the most important diseases due to helminthes, affecting
approximately 207 million people worldwide. The treatment is based on Praziquantel
and Oxamniquine drugs, however these drugs do not avoid reinfections and are
inefficient against worm immature stages. Therefore, the development of an efficient
vaccination strategy is an essential component in the control of this disease. The aim
of this work was to study the immune response induced by immunization with DNASm14 vaccine in combination with DNA-Hsp65 using prime-boost protocols, which
were heterologous or homologous. The heterologous prime-boost vaccination did not
modify IgG2a production, but decreased IFN-γ and IL-10 production compared to
animals that received only DNA-Sm14. After infection, this prime-boost strategy was
not effective in reducing the worm burden of animals, while vaccination with DNASm14 induced partial reduction. Using both vaccines in the homologous prime-boost
model, we found that the modification of the strategy did not alter IgG2a production,
although reduced IFN-γ production by cells recovered from the broncho-alveolar
space compared to DNA-Sm14 immunized mice. After infection, immunization with
DNA-Sm14/DNA-Hsp65 didn’t modify the animals parasitic burden, however
systemically, reduced eosinophils number. When the profile of memory cells in
vaccinated animals was evaluated, we verified increased numbers of CD8+ T cells
and lower numbers of CD4+ T cells in the spleen of animals immunized with both
vaccines simultaneously. In conclusion, the vaccines DNA-Sm14 and DNA-Hsp65 in
both strategies, prime-boost heterologous or homologous, were not able to generate
protection against experimental infection with S. mansoni, and we propose that,
partly, the decrease of IFN-γ, IL-10 levels, increase of IgG1/IgG2a ratio and the
stimulation of CD8+ T cells rather than CD4+, may have contributed to the low
efficacy
Keywords:
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tested.
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1.1 Esquistossomose mansoni
O aumento na capacidade de previsão dos avanços tecnológicos são comuns
aos estudos prospectivos, os quais permitem buscar por ferramentas e incorporá-las
conforme a necessidade encontrada. Atualmente, este tipo de estudo visa aproximar
abordagens exclusivamente tecnológicas com situações de aplicação da inovação.
As pesquisas de inovação buscam o aperfeiçoamento de estratégias de
desenvolvimento, como vacinas, fármacos e insumos terapêuticos, os quais visam à
melhoria da quantidade e qualidade de vida das pessoas. Nesse contexto, é
conveniente lembrar que as verminoses são doenças geralmente negligenciadas
pelas pesquisas farmacêuticas. Tal situação deve-se ao fato dessas patologias
atingirem principalmente países em desenvolvimento e não gerarem grandes lucros
financeiros. Por isso faz-se necessário buscar ferramentas de inovação, como o
desenvolvimento de vacinas que evitem ou solucionem doenças que historicamente
acometem a população mais carente.
A esquistossomose é uma endemia parasitária causada por helmintos do gênero
Schistosoma, entre eles Schistosoma mansoni, responsável pela parasitose no
Brasil. É uma das mais relevantes doenças parasitárias presente em países em
desenvolvimento, configurando-se como um grave problema de saúde pública,
diretamente relacionada com condições de pobreza e desvantagens sociais
(BARBOSA et al., 2001; WHO, 2006). Ocorre em 74 países (WHO, 2004), nos quais
se estima que 207 milhões de pessoas estejam acometidas e 779 milhões de
pessoas vivam em áreas de risco (STEINMANN et al., 2006). No Brasil, existem
aproximadamente cinco a seis milhões de pessoas infectadas pelo S. mansoni,
distribuídas em 19 estados e Distrito Federal (KATZ e PEIXOTO, 2000; REY, 2001),
sendo o estado de Minas Gerais e os estados da região Nordeste os que detêm os
maiores índices de prevalência (AMARAL et al., 2006). O Schistosoma mansoni
apresenta um complexo ciclo biológico representado pela notável interação
adaptativa entre o parasito, hospedeiros e o ambiente natural. O ciclo evolutivo do S.
mansoni é heteroxênico, e inicia-se através do contato de um indivíduo com água
contaminada contendo a forma infectante, a cercária, liberada pelo caramujo do
gênero Biomphalaria. Após a penetração ativa na pele do hospedeiro, as cercárias
perdem a cauda e se transformam em esquistossômulos. Estes atingem a corrente
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sangüínea ou vasos linfáticos do hospedeiro e chegam ao pulmão, fígado e veias
portais, onde permanecem até atingirem a maturidade sexual (EL RIDI et al., 2004).
Ao alcançarem a vida adulta, os vermes acasalam no sistema porta-hepático. O
casal em cópula migra para as vênulas do plexo hemorroidário superior e para as
ramificações das veias mesentéricas inferiores, onde ocorre a oviposição. As fêmeas
põem um ovo por vez, embora o total diário possa chegar a 300 ovos. A maioria
desses ovos atravessa a mucosa intestinal e são eliminados nas fezes. Os ovos que
não conseguem chegar à luz intestinal têm os miracídios mortos e podem ficar
presos na mucosa intestinal, ou serem arrastados para o fígado (NEVES, 2000;
BARBOSA et al., 2001).

Figura 1. Ciclo evolutivo do Schistosoma mansoni
(REDE GENOMA DE MINAS GERAIS, 2011)

Os ovos presentes nas fezes e em contato com a água, na presença de luz
intensa, oxigenação adequada e temperatura em torno de 28°C, eclodem liberando
o miracídio. Os miracídios liberados nadam ativamente durante algumas horas, até
penetrarem nos tecidos das espécies susceptíveis de Biomphalaria, transformando-
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se em esporocisto primário, que por poliembrionia gera esporocistos secundários,
originando numerosas cercárias por reprodução assexuada. Um único miracídio
pode dar origem a mais de 100.000 cercárias, que são posteriormente liberadas na
água, reiniciando o ciclo (BARBOSA et al., 2001).
Programas de controle da incidência da esquistossomose têm como principal
ferramenta a quimioterapia para o sucesso na redução do impacto geral da doença
em

áreas

endêmicas

(BERGQUIST

e

COLLEY,

1998).

Atualmente,

dois

quimioterápicos têm sido empregados no Brasil, o Praziquantel e o Oxamniquine
como drogas de primeira e segunda escolha, respectivamente. Entretanto, a
existência de poucas opções terapêuticas é um fato alarmante, pois a elevação do
número de casos de resistência ao Praziquantel vem se tornando uma realidade
clínica e experimental, além de não impedir re-infecções e não atuar sobre estágios
imaturos do verme (CIOLI, 2000).

1.2 Resposta imunológica contra S. mansoni
A infecção pelo S. mansoni induz resposta imune celular e humoral durante a
migração do verme pelo corpo do hospedeiro. A reação inflamatória é iniciada
através da interação de produtos excretórios-secretórios de esquistossômulos com
células da resposta imune inata e adaptativa, desencadeando a liberação de
mediadores inflamatórios e radicais tóxicos que podem levar à eliminação do
parasito, principalmente nos capilares sanguíneos do pulmão, o maior sítio de
eliminação natural e imune de esquistossômulos (DEAN e MANGOLD, 1992; EL
RIDI e TALLIMA, 2009). Nesta fase da resposta imunológica, ocorre moderada
resposta Th1, de curta duração, com produção de IL-2 e IFN-γ, associada ao
aumento da expressão de moléculas de adesão do endotélio, que permitem maior
recrutamento de células inflamatórias para o órgão parasitado (RAMASWAMY et al.,
1997). Entretanto, a proteção gerada não é completamente eficaz, visto que há um
número significante de parasitos que escapam da resposta imune ao encobrir sua
superfície com moléculas do hospedeiro, como proteínas (RAMALHO-PINTO et al.,
1992) e fosfolipídeos (BILLECOCQ, 1987).
Os vermes adultos e ovos, por sua vez, induzem resposta Th2 dominante,
além da produção de IL-10 por células T reguladoras. As proteínas secretadas e
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excretadas pelos ovos viáveis de S. mansoni, presentes nos tecidos, são os
principais antígenos responsáveis pela amplificação de sinais durante a formação do
granuloma na imunidade inata e adquirida, estimulando a liberação de citocinas,
quimiocinas e mediadores lipídicos, os quais induzem o recrutamento celular (CHIU
e CHENSUE, 2002).
A formação do granuloma ao redor do ovo se desenvolve através de cinco
estágios: fracamente reativo, exudativo, exudativo-produtivo, produtivo e involutivo
(HSU et al., 1973; HURST et al., 2000). O início dessa formação é caracterizado por
um gradual acúmulo de neutrófilos, eosinófilos e células mononucleares, das quais
em grande parte macrófagos alternativos. Com o amadurecimento do granuloma
para a fase exudativa-produtiva, começam a aparecer na periferia histiócitos e
células epitelióides, os quais gradualmente substituem a camada leucocitária.
Posteriormente, fibrócitos e fibras colágenas começam a circundar a área lesionada
e ficam mais proeminentes durante o estágio produtivo, no qual o ovo começa a se
desintegrar. Além disso, linfócitos, histiócitos, plasmócitos e alguns eosinófilos
formam uma zona adicional margeando a lesão. Células hepáticas estreladas, após
o dano tecidual hepático, se diferenciam em células ativadas, com morfologia
semelhante a fibroblastos e localizam-se na periferia dos granulomas, adjacentes às
áreas fibróticas. Estas células são as principais produtoras dos componentes da
matriz extracelular, os quais contribuem para o remodelamento do tecido fibrótico no
processo granulomatoso (BARTLEY et al., 2006; ZOU et al., 2007; BURKE et al.,
2009).
Os fatores acima citados são os principais responsáveis pelas manifestações
clínicas da doença, entre elas hipertensão portal, em decorrência do processo
fibrótico,

da

congestão

hepatoesplenomegalia,

e

da

formação

dificuldade
de

de

circulação

perfusão,
venosa

culminando
colateral,

em

varizes

esofagianas, hemorragias digestivas e ascite. Dessa forma, estes são os principais
responsáveis pela morbidade em indivíduos infectados e em muitos casos pode ser
letal (PEARCE e MACDONALD, 2002).
Portanto, estratégias profiláticas que visem não apenas a eliminação dos
parasitas, mas também a diminuição dos efeitos danosos da resposta imune
exacerbada contra os ovos de S. mansoni é de extrema importância.
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1.3 Vacinas contra Esquistossomose
A vacina ideal anti-esquistossoma é aquela capaz de reduzir a carga
parasitária, sendo o esquistossômulo em migração o principal alvo a fim de se obter
imunidade protetora (MCMANUS, 2005; WILSON e COULSON, 2006). No entanto, a
busca de vacinas utilizando proteínas dos ovos como alvos pode ser considerada, já
que são eles os principais responsáveis pela patologia e transmissão da doença
(CAPRON et al., 2002). Além disso, a modulação do sistema imunológico, com a
indução de resposta humoral e celular eficientes é essencial para proteção, pois
interfere diretamente na formação da resposta efetora contra o helminto (JANKOVIC
et al., 1999).
Diversas estratégias de vacinação já foram testadas em camundongos,
primatas ou outros mamíferos, entre elas, a utilização de cercárias irradiadas por
raios ultravioleta ou radiação γ (EBERL et al., 2001; HEWITSON et al., 2005). A
resposta Th1 eficiente no início da infecção, induzida após vacinação única mostrouse protetora. No entanto, repetidas vacinações também têm efeito protetor, porém
mediado por citocinas de perfil Th2 (CAULADA-BENEDETTI et al., 1991).
A utilização da vacinologia reversa nas pesquisas com S. mansoni, através do
sequenciamento de seu genoma (ZERLOTINI et al., 2009) e da caracterização de
seu transcriptoma (VERJOVSKI-ALMEIDA et al., 2003), em combinação com novas
tecnologias, como bioinformática, micrroarranjos e o proteoma, dão suporte à
identificação de novos alvos, tanto para desenvolvimento de fármacos, quanto de
vacinas moleculares. Essas últimas estão sendo extensivamente testadas, utilizando
as tecnologias de DNA e proteínas recombinantes (Tabela 1).
A descoberta e fabricação de peptídeos sintéticos que contenham epítopos
imunodominantes é considerada uma possível estratégia de vacinação, já que é de
fácil produção e não é necessário passo de purificação, além de eliminar regiões
conservadas

de

epítopos

que

poderiam

induzir

autoimunidade.

Contudo,

dificuldades em induzir resposta de células B e T, e polimorfismos nos genes de
HLA em humanos são fatores limitantes para o uso dessa estratégia (OLIVEIRA et
al., 2008).
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Tabela 1. Proteínas recombinantes ou plasmídeos de DNA correlacionados com resistência em
estudos humanos e/ou eficácia em modelos animais (MCMANUS e LOUKAS, 2008)

Antígeno

SmTSP-2

SmTSP-1

Sm29

Sm23

Sm-p80

Localização em

Componente

vermes adultos

vacinal

Tegumento – membrana

Proteína

Vermes

++

apical

recombinante

Ovos

++

Tegumento - membrana

Proteína

Vermes

+

apical

recombinante

Ovos

++

Tegumento – membrana

Proteína

apical

recombinante

Vermes

++

Vermes

+

Vermes

+

Vermes

++

Vermes

++

Proteína

Verme adulto

+

recombinante

Ovos

+

Vermes

+

Vermes

++

Tegumento – membrana
apical

DNA plasmideal +

interna

citocinas

Corpo inteiro

paramiosina

CT-SOD

Tegumento do
esquistossômulo e
musculatura em adultos
Tegumento e epitélio
intestinal

conferida

Plasmideal

tegumento – membrana

Sm28-GST

Sm97 -

multiantigênico / DNA

DNA plasmideal

Corpo inteiro – citosólico

Proteção

Peptídeo

Associada com o

Sm14

Estágio alvo

Proteína
recombinante

Proteína nativa e
recombinante

DNA plasmideal

+ 30-50% de redução da carga parasitária e número de ovos no fígado;
++ > 50% de redução da carga parasitária e número de ovos no fígado.

1.4 Vacinas de DNA
A utilização de DNA como vacina é uma das mais promissoras técnicas de
imunização contra vários patógenos e tumores, para os quais métodos
convencionais não têm sido eficientes (KANO et al., 2007). A vacina de DNA
normalmente é constituída por um vetor plasmideal, derivado de bactéria, o qual
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contém a sequência do gene heterólogo de interesse (DAVIS, 1997). Wolff e
colaboradores (1990) demonstraram pela primeira vez que a vacinação com o
plasmídeo de DNA (ou DNA nu), através de inoculação direta por via intramuscular,
poderia induzir a expressão de proteínas de interesse por miócitos. As vias
intradérmica e subcutânea são outras formas de administração plasmideal. O
mecanismo pelo qual as vacinas de DNA produzem imunidade antígeno-específica
in vivo baseia-se na utilização da maquinaria celular do hospedeiro, na qual haverá a
entrada do plasmídeo nas células e a geração de antígenos, as proteínas
recombinantes de interesse. As células transfectadas podem ser células locais,
miócitos, queratinócitos, ou qualquer célula que apresente antígenos via MHC de
classe I; pode ainda ocorrer o “priming” direto de células apresentadoras de antígeno
profissionais (APCs), ou o “cross-priming”, no qual as células transfectadas com o
plasmídeo podem, após produção, secretar as proteínas e estas serem endocitadas
por

APCs

profissionais

ou

reconhecidas

diretamente

por

linfócitos

B.

(GURUNATHAN et al., 2000; KUTZLER e WEINER, 2008).
Dentro das células, as proteínas recém-fabricadas são processadas e
encaminhadas para as moléculas de MHC de classe I ou MHC de classe II. As APCs
migram para os linfonodos drenantes a fim de apresentar os peptídeos antigênicos
para os linfócitos T “naive”, em combinação com a sinalização de moléculas coestimuladoras. Esta interação fornece os segundos sinais necessários para o início
da resposta imune com a ativação e expansão de células T, ou ainda, com a
ativação de linfócitos B e produção de anticorpos. (GURUNATHAN et al., 2000;
KUTZLER e WEINER, 2008). Em resumo, a utilização de vacinas de DNA é
vantajosa em relação a outros métodos, pois por si só, leva à ativação de linfócitos T
CD4+, linfócitos T CD8+ e linfócitos B.
A indução de imunidade protetora após imunização com DNA plasmideal já foi
verificada contra vírus (DAVIS e MCCLUSKIE, 1999), bactérias (STRUGNELL et al.,
1997), protozoários (KALINNA, 1997), além de câncer (LIU et al., 2004) e doenças
autoimunes (RAMSHAW et al., 1997).
Na última década a utilização de vacinas de DNA contra infecção por S.
mansoni foi descrita experimentalmente (Tabela 1), utilizando-se diversos epítopos,
entre eles Sm23 (21 a 44% de proteção) (DA'DARA et al., 2001), SmCT-SOD (44 a
60% de proteção) (SHALABY et al., 2003), Sm-p80 (38 a 59% de proteção) (AHMAD
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et al., 2009a; AHMAD et al., 2009b), além da utilização de vacinas multivalentes
(56% de proteção) (ROMEIH et al., 2008). No Brasil, a formulação de vacina de DNA
multiantigênica induziu proteção de 65% (NASCIMENTO et al., 2002), porém grande
parte das pesquisas no país foca-se no antígeno de 14kDa de S. mansoni, o Sm14,
utilizado como proteína recombinante ou plasmídeo de DNA.

1.5 Sm14: da descoberta à utilização como vacina de DNA
O programa especial para pesquisa e treinamento em Doenças Tropicais, o
TDR, da Organização Mundial da Saúde patrocinou na década de 80, o
desenvolvimento de vacinas para algumas doenças parasitárias, em particular a
malária, leishmaniose e esquistossomose (ENGERS et al., 1996). Uma lista de
moléculas foram produzidas e testadas, e dessas restaram seis moléculas mais
promissoras (BERGQUIST e COLLEY, 1998), entre elas a Sm14, que mesmo após
decréscimo no financiamento na década de 90, continuou sendo intensivamente
estudada no Brasil com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, instituição diretamente
ligada ao Ministério da Saúde do país.
A Sm14 foi descrita por Moser e colaboradosres (1991), como a primeira
molécula com homologia às proteínas ligadoras de ácidos graxos (FABP - fatty acidbinding protein) identificada em helmintos. A importância dessa classe de moléculas,
como potenciais alvos, se dá devido ao fato dos helmintos do gênero Schistosoma
não possuírem a via oxigênio-dependente necessária para a síntese de esteróis e
ácidos graxos, tornando-os inteiramente dependentes do hospedeiro para o
fornecimento desses lipídeos. As proteínas ligadoras de ácidos graxos estão, dessa
forma, diretamente envolvidas na captura, transporte e compartimentalização de
ácidos graxos derivados do hospedeiro, tornando-se vitais à sobrevivência do
parasito (MOSER et al., 1991). A primeira caracterização dos efeitos protetores da
Sm14 foi descrita por Tendler e colaboradores (1996), na qual a imunização com a
proteína recombinante levou a 67% de proteção em camundongos. A partir de então
foram realizados diversos ensaios com a finalidade de otimização da produção da
rSm14 e maior estabilidade da molécula, além da produção de diferentes
construções plasmideais e diferentes vetores. Porém nesses estudos a margem de
proteção oscilou entre 25% a 54,8% (RAMOS et al., 2001; FONSECA et al., 2004;
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VARALDO et al., 2004). Os mecanismos envolvidos na proteção murina após
imunização com rSm14 são dependentes de IFN-γ e TNF (FONSECA et al., 2004),
tais citocinas são as mesmas produzidas por células T CD4+ de indivíduos
naturalmente resistentes à esquistossomose, que vivem em áreas endêmicas, em
resposta à rSm14 in vitro (BRITO et al., 2000). Dessa forma, a geração de uma
resposta Th1 dominante demonstra ser protetora contra infecção por S. mansoni
(OLIVEIRA et al., 2008).
Na tentativa de melhor indução da imunidade celular e humoral, Fonseca e
colaboradores (2006) relataram que a utilização da vacina de DNA-Sm14 coadministrada com o plasmídeo contendo o gene da IL-12, alterou o perfil
imunológico, mas falhou em aumentar a proteção conferida pelo DNA-Sm14
sozinho, que foi de 40%. O perfil imunológico gerado após imunização com DNASm14 também é direcionado às células Th1, com elevada produção de IFN-γ e da
citocina reguladora IL-10 por células esplênicas reestimuladas com a proteína
rSm14 in vitro, além de elevada produção de IgG anti-Sm14. Tendo em vista o
potencial

imunoestimulatório

e

protetor

da

DNA-Sm14

na

prevenção

da

esquistossomose, faz-se necessária a busca de novas estratégias, as quais tenham
a capacidade de complementar e modular a resposta imune gerada pela DNA-Sm14
a fim de atingir níveis de proteção satisfatórios visando à utilização em humanos.
Para isso, utilizamos a estratégia de vacinação “prime-boost” adicionando o DNAHsp65 ao esquema de vacinação com a DNA-Sm14.

1.6 Utilização do DNA-Hsp65 como agente imunoestimulante
No que diz respeito à Hsp65, ela pertence a uma classe de proteínas
denominada proteínas de choque térmico, as quais são altamente conservadas
durante a evolução, tanto em mamíferos quanto em bactérias, com alta homologia
estrutural entre as diferentes espécies (GARSIA et al., 1989; JINDAL et al., 1989).
Na busca por novas estratégias vacinais contra tuberculose, o Núcleo de
Pesquisa em Tuberculose da FMRP – USP desenvolveu uma vacina de DNA
baseada no gene que codifica a proteína de choque térmico de 65 kDa (hsp65) de
Mycobacterium leprae. Os primeiros resultados foram obtidos em 1992, quando
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Silva e colaboradores (1992), realizaram a transferência adotiva de células
monocíticas transfectadas com vetores retrovirais produtores da Hsp65, as quais
induziam ativação de células T CD4+ e CD8+ antígeno específicas em camundongos
não infectados (SILVA e LOWRIE, 1994; SILVA et al., 1994; SILVA et al., 1996). Ao
longo dos anos, trabalhos do mesmo grupo utilizando DNA plasmideal evidenciaram
a eficácia da vacina contra a tuberculose experimental (TASCON et al., 1996;
LOWRIE et al., 1997). Os mecanismos envolvidos com a proteção dos animais após
imunização com DNA-Hsp65 são mediados por células T antígeno-específicas,
produtoras de IFN-γ e de produtos citotóxicos, mas não de IL-4, indicando a geração
de uma resposta Th1 protetora, com elevada produção de IgG1 e IgG2a (BONATO
et al., 1998; SILVA et al., 1999; SILVA e LOWRIE, 2000). No entanto, além da ação
específica de redução da carga bacilar, a observação da preservação do órgão alvo
através da diminuição da fibrose e auxílio da reestruturação do tecido pulmonar após
administração do DNA-Hsp65, introduz a hipótese de que a vacina atue como
imunomoduladora. Com o intuito de explorar tal propriedade, o DNA-Hsp65 foi
testado em outros modelos experimentais como leishmaniose (COELHO et al.,
2006), paracoccidioidomicose (RIBEIRO et al., 2009), diabetes (SANTOS JUNIOR et
al., 2007), artrite (SANTOS-JUNIOR et al., 2005) e ensaios de câncer em fase I
(MICHALUART et al., 2008; VICTORA et al., 2009), nos quais foram obtidos
resultados positivos. Frantz e colaboradores (2011 – in press) verificaram em modelo
de fibrose induzida por ovos de S. mansoni, que a administração do DNA-Hsp65
reduziu os processos fibróticos durante a formação do granuloma, através do
balanço de citocinas e da diminuição da migração de miofibroblastos, com
conseqüente diminuição da deposição de colágeno no sítio da injúria. Dessa forma,
a ativação da resposta imune pela vacina a antígenos não relacionados sugere
outros mecanismos de ação derivados das proteínas de choque térmico.
Por conseguinte, com o objetivo de atingir níveis ótimos de proteção contra
infecção por S. mansoni e contornar as dificuldades encontradas pela vacinação
com DNA-Sm14, o atual trabalho se baseia na hipótese da utilização do DNA-Sm14
juntamente com o DNA-Hsp65, em uma nova estratégia de vacinação utilizando as
estratégias “prime-boost” heterólogo e homólogo. O princípio “prime-boost” se
baseia em múltiplas imunizações, sejam elas homólogas, nas quais o “prime” é
semelhante ao “boost”, ou heterólogas, nas quais imuniza-se com um tipo de vacina
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no “prime” e posteriormente realiza-se o “boost” com uma vacinação diferente da
primeira. Tal estratégia vem demonstrando resultados promissores em diversas
patologias (LU, 2009).

Neste sentido, em nosso trabalho vacina DNA-Sm14 foi

empregada com o objetivo de indução da resposta imune específica contra S.
mansoni, e a vacina DNA-Hsp65 com a finalidade de potencializar a ativação do
sistema imunológico de forma inespecífica. Logo, na estratégia “prime-boost”
heterólogo, utilizamos o DNA-Sm14 como “prime” e posteriormente, o DNA-Hsp65
como “boost”, enquanto utilizando a estratégia “prime-boost” homólogo, foi realizado
“prime” com a administração simultânea do DNA-Sm14 e DNA-Hsp65, e o “boost” foi
semelhante ao “prime” em todos os dias de imunização.
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Objetivo Geral:
Desenvolvimento de um protocolo de vacinação utilizando as vacinas DNASm14 e DNA-Hsp65, de forma heteróloga ou homóloga, de modo a aumentar a
proteção contra infecção experimental por S. mansoni.

Como estratégias para testar nossa hipótese de trabalho,
foram avaliados (as):
1)

A imunogenicidade do DNA-Sm14 e DNA-Hsp65 pela avaliação da produção

de citocinas, anticorpos anti-Sm14 e proliferação específica de linfócitos T;

2)

A resposta imune gerada no pulmão, no início da infecção após vacinação,

através da avaliação do número de células no espaço bronco-alveolar, produção de
citocinas e histologia;

3)

O efeito protetor gerado pela vacinação durante a infecção, através da

quantificação da carga parasitária, viabilidade dos ovos no intestino e número de
eosinófilos;

4)

A geração de células T de memória após vacinação e infecção.
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3.1 Animais
Foram utilizados camundongos adultos, pertencentes à linhagem C57BL/6,
com peso entre 20 – 25 gramas, provenientes do Biotério de criação de animais
livres de patógenos específicos (spf), Unidade II da Faculdade de Farmácia de
Ribeirão Preto – USP. O trabalho possui certificado de aprovação pela Comissão de
Ética no Uso de Animais do Campus de Riberão Preto – USP (Protocolo:
09.1.144.53.3).

3.2 Obtenção de cercárias e infecção
Para a infecção dos animais, contamos com a colaboração do laboratório do
Prof. Dr. Vanderlei Rodrigues da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP.
Uma linhagem LE de S. mansoni é rotineiramente mantida por passagem através de
caramujos Biomphalaria glabrata e camundongos Swiss. Caramujos B. glabrata
infectados são induzidos a eliminar cercárias por exposição à iluminação artificial a
30°C em banho de água sem cloro por 1 hora.
Para infecção, os camundongos foram anestesiados com quetamina / xilasina
(20 µL de quetamina, 10 µL de xilasina em 70 µL de PBS estéril por animal) e foram
injetados 50 µL/10 g de peso corpóreo do animal. Em seguida, 30 cercárias por
animal foram injetadas por via subcutânea. Nos dias da avaliação dos parâmetros
imunopatológicos, os animais foram eutanasiados em câmera com excesso de CO2.

3.3 Construção das vacinas
Vacina DNA-Hsp65
A vacina DNA-Hsp65 foi obtida em colaboração com o Dr. Célio Lopes Silva,
do Núcleo de Pesquisa em Tuberculose da FMRP – USP.
O DNA-Hsp65 é construído com um inserto de 3000 pares de bases, que
codifica a proteína de choque térmico (hsp) de M. leprae, subclonado no sítio BamHI
e NotI do vetor pVAX1 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). O plasmídeo pVAX-hsp65
foi obtido após purificação por cromatografia de troca iônica através do Endofree
Plasmid Giga KitTM (QIAGEN Inc., Valencia, CA, USA). Para isso, uma colônia da
bactéria Escherichia coli linhagem DH5α™ transformada com o plasmídeo
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recombinante pVAX-hsp65 foi inoculada em 5,0 mL de meio LB (0,5% de triptona,
1% de extrato de levedura, 1% de NaCl) (GIBCO BRL, Scotland) suplementado com
50 µg/mL de kanamicina e incubada durante 8 horas a 37oC e 250 rpm (Incubator
shaker series 25, New Brunswick, Edison, New Jersey, USA). A cultura inicial foi
diluída 500 vezes em 2,5 litros em mesmo meio de cultura e condições por 16 horas.
Posteriormente o material foi centrifugado a 5500 rpm por 15 minutos a 4°C e o
sedimento ressuspendido em 125 mL de tampão P1 (Tris-HCl 50 mM pH 8,0; EDTA
10 mM e RNAse 100 µg/mL). Em seguida foi adicionado 125 mL de tampão P2
(NaOH 200 mM; SDS 1%) e após 5 minutos adicionou-se 125 mL do tampão P3
(acetato de potássio 3,0 M pH 5,5). O material foi filtrado, adicionado ao tampão ER
para remoção do lipopolissacarídeo (LPS) e mantido no gelo por 30 minutos. O
filtrado foi aplicado à resina da QUIAGEN™ previamente equilibrada com tampão
QBT (NaCl 750 mM; MOPS 50 mM pH 7,0; etanol 15% e Triton X-100 0,15 %). Após
a aplicação do filtrado, a resina foi lavada com 600 mL de tampão QC (NaCl 1,0 M;
MOPS 50 mM pH 7,0; etanol 15 %) e o DNA plasmideal foi eluído com 100 mL de
tampão QN (NaCl 1,25 M; MOPS 50 mM pH 7,0; etanol 15 %). O DNA eluído foi
precipitado em 70 mL de isopropanol e em seguida centrifugado a 14000 rpm por 45
minutos a 4°C e o sedimento ressuspendido em 1,0 mL de água. A quantificação do
plasmídeo pVAX-hsp65 foi realizada por espectrofotometria no aparelho GeneQuant
IITM (Amershan-Pharmacia, BioSciences, USA), utilizando os comprimentos de onda
de 260 e 280 nm.
Vacina DNA-Sm14
A vacina de DNA-Sm14 foi obtida através da colaboração com o Dr. Sérgio
Oliveira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia, do Instituto de Investigação
em Imunologia – Instituto Milênio, da Universidade Federal de Minas Gerais, que
gentilmente nos cedeu a linhagem de E. coli DH5α™ previamente transformada com
o plasmídeo pCI/Sm14.
O gene expressando Sm14 isolado do plasmídio pMAL-c2/Sm14 foi
construído pela digestão com as enzimas XbaI e SalI e subclonado no vetor de
expressão pCI (Promega Corp., Madison, WI). O plasmídio pCI/Sm14 foi utilizado na
transformação bacteriana e os clones contendo o inserto foram selecionados pela
adição de ampicilina ao cultivo. A presença do inserto Sm14 no plasmídeo pCI/Sm14
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foi confirmada pela digestão do mesmo com as enzimas XbaI e SalI seguida pela
eletroforese e análise da sequência de DNA (FONSECA et al., 2006). A purificação
do plasmídio foi realizada utilizando com o Endofree Plasmid Giga KitTM (QIAGEN
Inc., Valencia, CA, USA) seguindo instruções do fabricante e quantificado

por

espectrofotometria através do GeneQuant IITM (Amershan-Pharmacia, BioSciences,
USA. A presença de LPS na vacina foi avaliada através do kit QCL 1000 Limulus
amebocyte lysate analysis (Bio Whittaker, Walkersville, MD). Paralelamente,

foi

realizada a transformação com o plasmídeo pCI/Sm14 em E. coli Top10.
Avaliação da integridade dos plasmídeos
Como o plasmídeo pVAX e o inserto Hsp65 têm tamanhos semelhantes, de
aproximadametne 3000 pares de base, foi utilizada a enzima de restrição BamHI
(Invitrogen) para diferenciação do plasmídeo clonado ou vazio, visto que esta
enzima apresenta um único sítio de restrição para o plasmídeo. Desta forma, a
confirmação do inserto Hsp65 presente no pVAX foi feita a partir da visualização da
construção com aproximandamente 6000 pares de base após corrida eletroforética.
A construção pCI/Sm14 contém 4408 pares de base, sendo que o plasmídeo
vazio contém 4006 pares de base e o inserto do gene que codifica a Sm14, 402
pares de base. Para a linearização do plasmídeo foi utilizada a enzima XbaI e para a
liberação do inserto, foram utilizadas as duas enzimas de restrição XbaI e SalI.
Para isso, foram utilizadas 5U de cada enzima de restrição para 1µg de cada
plasmídeo à 37oC por 3 horas. Em seguida, os produtos da digestão de cada
amostra, e também os plasmídeos não digeridos, foram submetidos à eletroforese
em gel de agarose (GIBCO BRL) a 1%. No preparo deste gel, as amostras foram
ressuspendidas em tampão de eletroforese 6 vezes concentrado (0,25 % azul de
bromofenol; 40 % de sucrose em água) e o material foi submetido à eletroforese em
tampão TAE (Tris-acetato 40 mM; EDTA 1 mM pH 8,3) onde o padrão de 1Kb Plus
DNA Ladder (GIBCO BRL, Scotland) foi utilizado como marcador de peso molecular.
A corrida foi realizada a 76 V por 1 hora utilizando o aparelho da Life Tecnologies
Inc., Modelo 250 (BRL). O gel foi corado com 0,5 µg/mL de brometo de etídio (Gibco
BRL) e a visualização das bandas feita em luz ultravioleta no ImageMaster VDS
(Pharmacia Biotech).
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3.4 Imunização
Nos experimentos em que avaliamos o efeito da imunização com o “primeboost” heterólogo, o “prime” foi realizado com DNA-Sm14 e o “boost” constituiu-se
da imunização com DNA-Hsp65 (Grupo 4). O DNA-Sm14 foi administrado por via
intramuscular no músculo quadríceps, na dose de 100 µg/dia e concentração de
1µg/µL (50µL em cada perna), nos dias 01, 07, 14 e 21. O DNA-Hsp65 foi
administrado nos dias 28, 35 e 42, na mesma dose e concentração do DNA-Sm14.
Como controle, camundongos foram imunizados com apenas uma das formulações
(Grupo 2 e 3), e as doses foram administradas nos dias especificados na Tabela 2.
A infecção por S. mansoni ocorreu no 60° dia do experimento.
Tabela 2. Disposição dos grupos utilizando protocolo “prime-boost” heterólogo.

Imunizações

Infecção

Dia

01 / 07 / 14 / 21

28 / 35 / 42

60

Grupo 1

-

-

+

Grupo 2

-

DNA-Hsp65

+

Grupo 3

DNA-Sm14

-

+

DNA-Sm14

DNA-Hsp65

+

Grupo 4
(“Prime-Boost” HETERÓLOGO)

Para utilização do protocolo “prime-boost” homólogo, o DNA-Sm14 e DNAHsp65 foram administrados simultaneamente (Grupo 4). O DNA-Sm14 (100 µg) e o
DNA-Hsp65 (100 µg) foram utilizados na concentração de 2µg/µL cada um, e foram
administrados 50µL de cada vacina em pernas diferentes nos dias 01, 07, 14 e 21.
Como controle, camundongos foram imunizados com apenas uma das formulações
(Grupo 2 e 3), e as doses foram administradas nos dias especificados na Tabela 3.
A infecção por S. mansoni ocorreu no 36° dia do experimento.
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Tabela 3. Disposição dos grupos utilizando protocolo “prime-boost” homólogo.

Imunizações

Infecção

Dia

01

07

14

21

36

Grupo 1

-

-

-

-

+

Grupo 2

DNA-Hp65

DNA-Hp65

DNA-Hp65

DNA-Hp65

+

Grupo 3

DNA-Sm14

DNA-Sm14

DNA-Sm14

DNA-Sm14

Grupo 4

DNA-Sm14 /
DNA-Hsp65

DNA-Sm14 /
DNA-Hsp65

DNA-Sm14 /
DNA-Hsp65

DNA-Sm14 /
DNA-Hsp65

(“Prime-Boost”
HOMÓLOGO)

+
+

3.5 Avaliação da imunogenicidade das vacinas
Preparo do Antígeno Sm14
A proteína recombinante rSm14 foi cedida pelo Prof. Dr. Sérgio de Oliveira, da
UFMG, sendo obtida utilizando-se o vetor de expressão pMAL-c2 Escherichia coli
(DH5α) (New England Biolabs, Beverly, MA) de acordo com Fonseca e
colaboradores (FONSECA et al., 2006). A proteína recombinante rSm14 foi avaliada
quanto a presença de LPS através do kit QCL 1000 Limulus amebocyte lysate
analysis (Bio Whittaker, Walkersville, MD).
Ensaio de detecção de anticorpos específicos anti-Sm14
O sangue dos animais vacinados foi coletado pelo plexo orbital, e
centrifugado para a separação do soro. A avaliação da presença de anticorpos IgG1
e IgG2a anti-Sm14 após a vacinação foi realizada nos dias 60, 66 e 108 após início
da imunização pelo protocolo “prime-boost” heterólogo e nos dias 20, 60 e 84
utilizando protocolo “prime-boost” homólogo.
Para a detecção dos anticorpos pela técnica de ELISA, as placas de cultura
de 96 poços foram sensibilizadas com 5 µg/mL de antígeno Sm14 em tampão
carbonato-bicarbonato, pH 9.6 overnight e bloqueadas por 2 horas com 200 µL/poço
de PBS/Tween 0,05% com 10% de soro bovino fetal, pH=7,2. As amostras foram
então diluídas em 1:200 para IgG1 e 1:20 IgG2a e aplicadas na placa, onde
permaneceram incubadas por 2 horas em temperatura ambiente. A placa foi lavada
com PBS/Tween e a presença de anticorpos detectada pela adição de IgG
conjugada à peroxidase. A reação colorimétrica foi desenvolvida pela adição de TMB
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“reagent set” e o desenvolvimento da reação interrompido com ácido sulfúrico 1M
para aquisição da densidade óptica no comprimento de onda de 490 nm em
espectrofotômetro de placas.
Quantificação das citocinas
Duas semanas após a última imunização, para detecção de citocinas do
padrão Th1, Th2 e reguladoras no sobrenadante de culturas, 1 x 107/mL células do
baço de camundongos imunizados foram cultivadas in vitro com a proteína
recombinante rSm14 (20µg/mL) ou com Concanavalina A (Con A, a 10µg/mL) por
48h.
A detecção de citocinas também foi feita no sobrenadante do homogenato do
pulmão esquerdo e no sobrenadante do lavado bronco-alveolar.
Para o ensaio de ELISA para detecção das citocinas IFN-γ, IL-10, IL-4, IL-5 e
TNF-α, as placas de 96 poços foram recobertas com a solução contendo o anticorpo
de captura, diluído 1:1000 em tampão carbonato, e incubadas durante a noite, a
4°C. Após incubação, as placas foram lavadas com PBS contendo 0,05% de Tween
20. O bloqueio das ligações inespecíficas foi feito com PBS contendo 5% de soro
bovino fetal, incubando-se por 1 hora em temperatura ambiente. Novamente as
placas foram lavadas como descrito acima. As amostras e o padrão, utilizado na
construção da curva, foram diluídos em tampão de bloqueio contendo 0,05% de
Tween 20. Após a adição das amostras e do padrão, as placas foram incubadas
durante 2 horas à temperatura ambiente. A detecção de citocinas foi realizada
utilizando-se anticorpo de detecção anti-citocinas biotinilado (PharMingen) diluído
1:1000 em tampão de bloqueio contendo 0,05% de Tween 20. As placas foram
incubadas por 1 hora em temperatura ambiente. Após lavagens, as placas foram
incubadas em temperatura ambiente por 30 minutos com StreptAB kitTM (Dako).
Após a lavagem das placas, 100 µL do substrato foi adicionado (TMB reagent set)
em cada poço em ambiente escuro. A reação foi finalizada pela adição de 50 µL de
uma solução de ácido sulfúrico 1M. A leitura foi feita em espectrofotômetro de placas
a 490 nm.
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Proliferação celular
A proliferação celular foi medida através da incorporação de [3H]-Timidina.Os
baços foram macerados e as suspensões celulares lavadas e ressuspendidas em
RPMI-1640 (Sigma) completo (suplementado com 5% de soro bovino fetal, 40 µg/ml
de gentamicina, 20 mM Hepes). Nestes ensaios, foram utilizadas preparações de
células totais. Para avaliar a atividade proliferativa dos esplenócitos dos diferentes
grupos experimentais, suspensões celulares contendo 5x105 células em 200 µl em
meio RPMI-C foram incubadas na presença ou ausência de rSm14 (25µg/mL) ou
ConA (25µg/mL), em placas de 96 poços de fundo chato (Costar 3595, Corning, NY,
USA). As células foram cultivadas por 96 horas a 37°C em estufa contendo 5% de
CO2, sendo que 18 horas antes do término da cultura, as células foram incubadas
com [3H]-timidina na concentração de 0,25 µCi/poço. As células foram coletadas em
coletor de células (Inotech Cell Harvester, USA). A leitura foi realizada no contador
de cintilação β (Beckman, Brea, CA, USA), o qual expressa a proliferação através da
cpm (contagem por minuto) de radiação β.

3.6 Avaliação da resposta imune na fase pulmonar
Contagem total e diferencial das células do lavado bronco-alveolar (LBA)
e do sangue
O LBA dos animais imunizados pela estratégia “prime-boost” heteróloga foi
obtido 06 dias após infecção, enquanto utilizando a estratégia “prime-boost”
homólogo, o LBA foi obtido 15 dias após infecção. As células foram obtidas do LBA
através de um catéter acoplado a uma seringa contendo 1 mL de solução de PBS
estéril, sendo este procedimento realizado três vezes no caso do protocolo “primeboost” heterólogo e apenas uma vez no caso do protocolo “prime-boost” homólogo.
O exsudato total foi adicionado em tubo plástico de 15 mL e a contagem do número
total de células presentes nos lavados foi feita empregando solução de TURK e
câmera de Neubauer. A contagem diferencial das células foi realizada em
esfregaços preparados em citocentrífuga e corados utilizando os corantes Panótico
Rápido (LB). Outra parte do LBA foi utilizada para a dosagem de citocinas.
O sangue dos animais imunizados pela estratégia “prime-boost” homólogo foi
coletado pela veia do plexo orbital. Para a contagem do número de células totais, foi
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utilizada solução TURK e câmera de Neubauer, enquanto a contagem diferencial
das células foi feita após realização de esfregaço sanguíneo e coloração utilizando
os corantes Panótico Rápido (LB).
Análise histopatológica do pulmão
Os fragmentos dos tecidos, removidos por ocasião da morte dos animais,
foram fixados em tampão fosfato contendo 10% de formalina durante 24 horas, e em
seguida foram submetidos ao processo de desidratação em álcool 70% e
clarificação em xilol. Os tecidos foram inclusos em blocos de parafina e em seguida
foram realizados cortes histológicos de 5 µm de espessura com auxílio de um
micrótomo. Os cortes foram dispostos em lâminas e incubados a 58-60o C para
fixação. Em seguida, foram lavados em xilol para retirar o excesso de parafina e
reidratados com concentrações decrescentes de álcool (do absoluto aos 80%). Os
cortes reidratados foram corados com hematoxilina-eosina (HE) para avaliação de
infiltrado inflamatório do tecido. Os cortes foram desidratados em concentrações
crescentes de álcool (80% ao absoluto), lavados com xilol e cobertos com lamínulas
para análise dos componentes celulares presentes.

3.7 Avaliação do efeito protetor após infecção, induzido pelo
emprego das estratégias “prime-boost”
Avaliação da carga parasitária: Recuperação de vermes adultos
Para avaliar a eficácia da estratégia vacinal proposta, os vermes adultos
foram recuperados dos camundongos 48 dias após a infecção através da perfusão
do sistema porta. O grau de proteção foi medido pela comparação entre o número
de vermes recuperados em cada grupo experimental e seu respectivo controle, de
acordo com a fórmula:

GP=RGC – RGE x 100
RGC
Onde GP é grau de proteção, RCG é recuperação no grupo controle e RGE,
recuperação no grupo experimental (FONSECA et al., 2004).
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Viabilidade dos ovos pelo método de Oograma
Os fragmentos intestinais retirados para a análise do Oograma foram lavados
em solução salina e ligeiramente secados em papel absorvente. Posteriormente, os
mesmos foram comprimidos entre lâmina e lamínula para realização da leitura
(PELLEGRINO

e

FARIA,

1965).

Os fragmentos foram

microscopicamente

analisados, contando-se 200 ovos/camundongo, os quais foram classificados de
acordo com os seus estádios de desenvolvimento. Os ovos foram classificados em:
(i) ovos imaturos viáveis (de 1o a 4o estágio); (ii) ovos maduros viáveis; e (iii) ovos
inviáveis (calcificados, com miracídio retraído, semi-transparentes) (PELLEGRINO e
KATZ, 1969).

3.8 Análise da geração de células de memória por Citometria
de Fluxo
O baço dos camundongos imunizados e infectados (15, 48 ou 105 dias após
infecção) foi macerado e as hemáceas foram lisadas com Tampão de Lise (0,85%
de NH4Cl). 1 x 106 leucócitos foram então coletados em tubos específicos para
citometria, centrifugados a 400g por 10 minutos. Posteriormente, as células foram
incubadas com 1 mL de sobrenadante de cultura contendo o anticorpo Fc Block, a
4°C por 30 minutos. Após o período de incubação, os tubos foram centrifugados a
400g por 10 minutos. Em seguida, as células foram ressuspendidas em 100 µL de
Tampão Facs (PBS 1x, 2% de SBF e 1g/litro de NaH3) e incubadas com os
anticorpos monoclonais de interesse durante 30 minutos, no escuro à 4ºC. Passado
o período de incubação, as células foram lavadas 2 vezes com Tampão Facs
(2mL/tubo) e centrifugadas a 400g, por 10 minutos. Os sobrenadantes foram
descartados e os “pellets” ressuspensos em 300 µL de PBS contendo 1% de
formaldeído para posterior leitura em Citômetro de Fluxo (FACSCantoTM – BD
Bioscience, Franklin Lakes, NJ, USA) , onde foram adquiridos 30000 eventos por
tubo. Todos os anticorpos utilizados foram da BD Bioscience (BD Bioscience,
Franklin Lakes, NJ, USA). As células foram marcadas quanto à presença de CD4,
CD8, CD44 e CD62L, nos quais cada anticorpo estava ligado ao respectivo
composto fluorescente na seguinte forma: CD4-PE (clone GK1.5) , CD8-PerCP
(clone 53-6.7), CD44-APC (clone A95-1) e CD62L-FITC (clone MEL-14).
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3.9 Análise estatística
Para comparação das médias obtidas entre os diversos grupos nos
experimentos, foi utilizado o teste ANOVA, utilizando Newman-Keuls post test com
significância estabelecida de *p<0,05.

3.10 Resumo do delineamento experimental utilizando os
protocolos:
- “Prime-Boost” Heterólogo

Figura 2. Protocolo de vacinação “prime-boost” heterólogo. A) Avaliação da
imunogenicidade da vacinação; B) Avaliação dos efeitos profiláticos da vacinação.
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- “Prime-Boost” Homólogo

Figura 3. Protocolo de vacinação “prime-boost” homólogo. A) Avaliação da
imunogenicidade da vacinação; B) Avaliação dos efeitos profiláticos da vacinação.
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A seguir, os resultados referentes à análise dos protocolos vacinais utilizando
as estratégias “prime-boost” homólogo e heterólogo estão apresentados em duas
partes distintas.

4.1 Parte I – Avaliação da estratégia “prime-boost”
heterólogo

4.1.1 PERFIL IMUNOGÊNICO DAS VACINAS
Após determinar as estratégias de vacinação, o primeiro parâmetro a ser
analisado é a sua capacidade de estimular as células do sistema imunológico e
proteger contra o patógeno em questão. Estudos anteriores mostraram que para
obtenção de resposta imune protetora contra S. mansoni é necessária a indução da
resposta imune humoral e celular específicas (JANKOVIC et al., 1999).
A avaliação da estratégia “prime-boost” heterólogo foi realizada utilizando o
DNA-Sm14 como “prime” e o DNA-Hsp65 como “boost”.

Produção de anticorpos específicos anti-Sm14
Trabalhos anteriores mostraram que a vacinação com DNA-Sm14 ou com
DNA-Hsp65 induzem ativação de linfócitos B e a geração de anticorpos IgG
específicos para cada proteína (FONSECA et al., 2006; SOUZA et al., 2008). Com o
objetivo de verificarmos se a adição da vacina DNA-Hsp65 modifica o perfil de
produção de anticorpos anti-Sm14 obtido pela imunização com DNA-Sm14,
avaliamos a produção de IgG1 e IgG2a em camundongos C57BL/6, vacinados e
posteriormente infectados, seguindo o protocolo “prime-boost” heterólogo.
Animais não imunizados e não infectados tiveram valores basais similares de
IgG1 nos dias 0 e 60, o mesmo fenômeno foi visto para IgG2a nesses dias. Aos 06
dias após infecção dos animais não imunes (dia 66), não observamos mudança
significativa na produção de ambos os isotipos de anticorpos. No entanto, 48 dias
após infecção, a produção de anticorpos IgG1 estava 6 vezes aumentada nesses
animais (Figura 4ª), enquanto a produção de IgG2a não foi alterada (Figura 4B). A
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produção de IgG1 e IgG2a por animais vacinados apenas com DNA-Hsp65 antes e
após infecção foi semelhante ao grupo não vacinado (Figura 4).
Os animais vacinados com DNA-Sm14 tiveram aumento semelhante na
produção de IgG1 e IgG2a no dia 60 após imunização. Porém, 06 dias após
infecção, os títulos de IgG1 não foram modificados, enquanto IgG2a aumentou 50%
em relação ao dia 60. Aos 48 dias de infecção, os títulos de IgG2a continuaram a
aumentar (37%), enquanto a produção de IgG1 foi reduzida pela metade em relação
ao dia 66. Interessantemente, a imunização utilizando as duas vacinas em “primeboost” heterólogo, aumentou a quantidade de IgG2a de forma semelhante à
vacinação com DNA-Sm14 nos dias 60 e 108, porém a produção de IgG1 aumentou
4 vezes 6 dias após infecção e permaneceu elevada no dia 108, ao contrário do que
ocorreu nos animais vacinados somente com DNA-Sm14 (Figura 4).
A análise da razão IgG1/IgG2a é uma forma de demonstrar como as
vacinações

interferem no perfil de células T gerado. Quanto menor a razão

IgG1/IgG2a, mais o perfil imune é direcionado à resposta Th1, por outro lado, quanto
maior a razão, a resposta é mais direcionada ao perfil Th2. Desse modo,
observamos que nos dias 66 e 108 após vacinação, os animais vacinados com
DNA-Sm14 possuem menor razão IgG1/IgG2a em relação aos animais vacinados
pela estratégia “prime-boost” heterólogo nos respectivos dias (Tabela 4), mostrando
que após infecção, o DNA-Sm14 induz elevada resposta Th1 e que a adição do
DNA-Hsp65 à vacinação reduz este perfil de resposta.
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Figura 4. Títulos de anticorpos anti-Sm14 de camundongos não imunizados, ou imunizados
com DNA-Hsp65, DNA-Sm14 ou ambas utilizando a estratégia “prime-boost” heterólogo. A)
IgG1 anti-Sm14; B) IgG2a anti-Sm14. A dosagem de anticorpos específicos presentes no soro de
camundongos C57BL/6 sem imunização, imunizados com DNA-Hsp65, DNA-Sm14, ou ambas, foi
realizada duas semanas após última imunização, seis dias após infecção e 48 dias após infecção. A
infecção (↓) com 30 cercárias foi realizada no dia 60 após início das imunizações. O soro dos animais
foi submetido a diluições de 1:200 para IgG1 e 1:20 para IgG2a. A dosagem foi realizada pelo método
de ELISA, sendo avaliada a Densidade Óptica (D.O.) das amostras em 490nm. Resultados foram
expressos como média + erro padrão de 5-7 animais por grupo, sendo os valores de cada ponto
relacionados à média de dois experimentos independentes. *p<0,05 vs Sem imunização; # p<0,05 vs
DNA-Sm14. (↑) indica os dias das vacinações, na qual DNA-Sm14 foi administrada nos dias 1, 7, 14 e
21, enquanto DNA-Hsp65 nos dias 28, 35 e 42.
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Tabela 4. Razão IgG1/IgG2a anti-Sm14 nos diferentes dias após imunização com DNA-Sm14 ou
DNA-Sm14 + DNA-Hsp65

Dias1

Grupos
DNA-Sm14

DNA-Sm14 + DNA-Hsp65

60

1,10

0,35

66

0,75

1,87

108

0,27

0,86

1

: dias após início da imunização
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Produção de citocinas após imunização
Com a proposta de avaliar o padrão de resposta de células T específicas para
o epítopo Sm14 de S. mansoni, as células do baço dos camundongos foram
estimuladas em cultura e a produção de citocinas avaliada. A Con A foi utilizada
como estímulo policlonal às células T (controle positivo), e a proteína rSm14 como
estímulo específico.
Neste sentido, a vacinação com DNA-Sm14 levou à elevada produção de
IFN-γ e IL-10, após reestímulo com a rSm14, enquanto os animais vacinados com
DNA-Sm14 + DNA-Hsp65 produziram quantidades significativamente menores das
duas citocinas (Figura 5 A e B). Não houve produção de IL-5 por nenhum dos grupos
(Figura 5C) e a produção de TNF-α foi semelhante entre os animais vacinados com
DNA-Sm14 e DNA-Sm14 + DNA-Hsp65 (Figura 5D). Quando estimuladas com Con
A, as células de ambos os grupos estavam igualmente responsivas ao estímulo
policlonal, com exceção da produção de IFN-γ pelos animais vacinados com DNASm14 + DNA-Hsp65, que foi menor quando comparada aos vacinados apenas com
DNA-Sm14 (Figura 5A).
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Figura 5. Concentração de citocinas em cultura de células de baço de animais imunizados com
DNA-Sm14 ou DNA-Sm14 + DNA-Hsp65 utilizando estratégia “prime-boost” heterólogo após
reestímulo com rSm14. A) IFN-γ; B) IL-10; C) IL-5; D) TNF. Aos 60 dias após início da imunização,
7

1x10 /mL células do baço de camundongos C57BL/6 vacinados e não infectados foram cultivadas
duas semanas após a última imunização, e foram reestimuladas in vitro com a proteína rSm14
(20µg/mL) ou ConA (10µg/mL) por 48 horas. A quantificação foi realizada pelo método de ELISA e os
resultados foram expressos como média + erro padrão de 7 animais por grupo. *p<0,05 vs não
estimulado; #p<0,05 vs DNA-Sm14; & p<0,05 vs estimulação com rSm14. ND – não detectado no
sobrenadante.
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4.1.2 PERFIL DE

RESPOSTA IMUNE

PULMONAR

NOS

ANIMAIS VACINADOS E INFECTADOS COM S. mansoni
Duas semanas após a última imunização, utilizando o protocolo “prime-boost”
heterólogo, os camundongos vacinados foram infectados com 30 cercárias de S.
mansoni e avaliados quanto à resposta pulmonar ao esquistossômulo, seis dias
após infecção. Os parâmetros utilizados foram: contagem de células recuperadas do
lavado bronco-alveolar (LBA), quantificação de citocinas no homogenato de pulmão
e histologia do parênquima pulmonar.

Células recuperadas do espaço bronco-alveolar
A infecção por S. mansoni aumentou o número de células no espaço broncoalveolar em aproximadamente 3,5 vezes. Após imunização, nenhuma das vacinas
modificou esse perfil. Animais sem infecção apresentaram somente células
mononucleares no lavado bronco-alveolar, enquanto após 6 dias de infecção, houve
discreta presença de neutrófilos, ausência de eosinófilos e 99% das células eram
mononucleares nos animais não imunizados. Nenhuma das vacinas sozinhas ou em
conjunto modificaram a presença de neutrófilos e mononucleares quando
comparadas aos animais sem imunização, enquanto os eosinófilos foram
observados apenas nos grupos em que havia a presença da DNA-Sm14 sozinha ou
em “prime-boost” com a DNA-Hsp65 (Figura 6).
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Sem infecção
Sem imunização + Infecção
DNA-Hsp65 + Infecção
DNA-Sm14 + Infecção
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Figura 6. Número de leucócitos no lavado bronco-alveolar de camundongos imunizados ou
não com DNA-Hsp65, DNA-Sm14 ou DNA-Sm14 + DNA-Hsp65, utilizando a estratégia “primeboost” heterólogo e infectados ou não com S. mansoni. O lavado bronco-alveolar foi obtido 6 dias
após infecção de camundongos imunizados. As células totais foram contadas em solução de Turk e
as subpopulações de células mononucleares, neutrófilos e eosinófilos foram diferenciadas após
coloração com Panótico Rápido. Os resultados foram expressos como média + erro padrão do
número de células de 5-6 animais por grupo. *p<0,05 vs grupo sem infecção; ND – não detectado no
lavado bronco-alveolar.
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Concentração de citocinas nos pulmões
As citocinas IFN-γ, IL-4 e IL-10 foram quantificadas a partir do homogenato de
pulmão dos animais imunizados seguindo protocolo “prime-boost” heterólogo e
posteriormente infectados.
Aos 6 dias após infecção, os animais não imunizados tiveram discreto
aumento na produção de IFN-γ, enquanto houve aumento significativo da produção
de IL-4 e IL-10 no pulmão desses animais quando comparados aos animais não
infectados. A vacinação com DNA-Hsp65 não modificou a produção de IFN-γ em
relação aos animais sem imunização, contudo houve discreta redução de IL-4 e
significativa redução de IL-10. Os animais que receberam DNA-Sm14 foram os
únicos que tiveram produção de IFN-γ significativamente elevada em relação aos
outros animais infectados, a redução de IL-4 foi modesta e a produção de IL-10
estava similarmente elevada quando comparada aos animais somente infectados. A
utilização do protocolo “prime-boost” heterólogo não induziu o mesmo aumento de
IFN-γ visto nos animais imunizados apenas com DNA-Sm14, neste grupo houve
redução significativa de IL-4 e IL-10 em relação aos animais não imunizados (Figura
7). Esses dados corroboram com os obtidos em cultura de células de baço (Figura
5).
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Figura 7. Concentração de citocinas nos pulmões de animais imunizados ou não com DNASm14, DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14 + DNA-Hsp65, utilizando estratégia “prime-boost” heterólogo
e infectados ou não com S. mansoni. Os camundongos foram infectados duas semanas após a
última dose e 6 dias após infecção o lobo esquerdo do pulmão foi retirado e homogeneizado para
quantificação das citocinas IFN-γ, IL-4 e IL-10 pelo método de ELISA. Os resultados foram expressos
como média + erro padrão de 5-6 animais por grupo. *p<0,05 vs Sem infecção; #p<0,05 vs Sem
Imunização + Infecção.
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Análise histopatológica dos pulmões
Além da migração de células para o espaço bronco-alveolar, os pulmões dos
animais vacinados e infectados foram avaliados quanto à preservação do
parênquima. Seis dias após infecção por S. mansoni, o parênquima pulmonar dos
animais infectados apresentava-se preservado (Figura 8B), semelhante aos animais
não infectados. A vacinação com DNA-Hsp65 não modificou esse perfil (Figura 8C).
Contudo, animais imunizados com DNA-Sm14 (Figura 8D) apresentavam discreta
modificação tecidual quando comparados aos animais sem imunização (Figura 8B),
e nesse caso, a vacinação “prime-boost” heterólogo (Figura 8E) não modificou o
efeito da DNA-Sm14 sozinha. No entanto, essa modificação não influenciou no
arranjo do parênquima, nem na migração de células inflamatórias para o órgão.
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Figura 8. Análise histológica do parênquima pulmonar de animais vacinados ou não pela
estratégia “prime-boost” heterólogo e infectados ou não com S. mansoni. A) Controle não
infectado; B) Sem imunização + infecção; C) DNA-Hsp65 + infecção; D) DNA-Sm14 + infecção;
E) DNA-Sm14 + DNA-Hsp65 + infecção. Duas semanas após imunização com DNA-Sm14, DNAHsp65, ou ambas, os animais foram infectados e 06 dias pós-infecção foi realizada a análise
histológica de fragmentos do pulmão, na qual foi utilizada a coloração de Hematoxilina-eosina
(Aumento 200X).
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4.1.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR DA VACINAÇÃO
APÓS INFECÇÃO
O principal parâmetro a ser analisado quando se avalia a eficácia de uma
vacina contra determinada infecção é seu efeito protetor, diretamente relacionado
com a redução do número de microrganismos no hospedeiro. No caso da
esquistossomose, a redução da carga parasitária, do dano tecidual e da viabilidade
dos ovos.

Avaliação da carga parasitária
A avaliação da eficácia as vacinas foi realizada 48 dias após infecção com 30
cercárias de S. mansoni através da perfusão do sistema porta-hepático para
recuperação dos helmintos.
Observamos que os animais infectados e não vacinados apresentavam em
média 22 vermes por animal. A vacinação com DNA-Hsp65 não reduziu a carga
parasitária quando comparada aos animais sem imunização. No entanto, a
administração de DNA-Sm14 reduziu o número de vermes em 33,9%, apesar de não
haver diferença estatística entre os grupos. Por outro lado, ao analisar o efeito do
“prime-boost” heterólogo, o DNA-Hsp65 anulou o efeito protetor da DNA-Sm14, uma
vez que a recuperação dos vermes nesses animais foi semelhante ao grupo sem
imunização (Tabela 5; Figura 9).
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Tabela 5. Carga parasitária após infecção por S. mansoni em animais vacinados com DNASm14, DNA-Hsp65, ou DNA-Sm14 + DNA-Hsp65 utilizando protocolo “prime-boost” heterólogo.

Grupo

Média

+ S.E.

n

Eficácia

Sem imunização

22,40

4,479

5

-

DNA-Hsp65

22,83

2,344

6

-

DNA-Sm14

14,80

2,417

5

33,9%

DNA-Sm14 + DNA-Hsp65

22,83

3,978

6

-

Sem imunização + Infecção
DNA-Hsp65 + Infecção
DNA-Sm14 + Infecção
DNA-Sm14+DNA-Hsp65 + Infecção

Nº de vermes/animal

30

20

10

0

Figura 9. Número de vermes adultos recuperados em animais vacinados ou não com DNASm14, DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14 + DNA-Hsp65, utilizando a estratégia “prime-boost”
heterólogo e infectados com S. mansoni. Duas semanas após a última dose da imunização, os
camundongos foram infectados com 30 cercárias (s.c) e a avaliação da proteção foi realizada através
da recuperação dos vermes adultos por perfusão do sistema porta-hepático 48 dias após infecção.
Os resultados foram expressos como média + erro padrão de 5-6 animais por grupo.
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Efeito da vacinação na viabilidade dos ovos
No 48º dia após infecção, aproximadamente 70% dos ovos presos na mucosa
intestinal dos animais infectados e sem imunização eram de estádio de
desenvolvimento imaturo (1º a 4º estádio), seguido da presença de 20% de ovos
maduros e aproximadamente 10% de ovos inviáveis. A imunização com DNA-Hsp65
não modificou a maturação dos ovos em nenhum estádio. No entanto, após
vacinação com DNA-Sm14, houve aumento discreto, porém significativo, da
presença de ovos inviáveis. Na utilização do protocolo “prime-boost” heterólogo,
também foi verificado aumento de ovos inviáveis, porém, dessa vez, sem
significância estatística, mostrando que o DNA-Hsp65 não modulou o efeito na
inviabilidade dos ovos visto pelo DNA-Sm14 sozinho (Figura 10). No entanto, a
observação de todos os estádios de desenvolvimento dos ovos indica que a
vacinação não causa interferência na oviposição pelas fêmeas, mas de certa forma,
modifica o amadurecimento dos ovos.
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Estádio de desenvolvimento dos ovos (%)
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Figura 10. Estádio de desenvolvimento dos ovos de S. mansoni na mucosa intestinal de
camundongos vacinados ou não com DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14 + DNA-Hsp65,
utilizando a estratégia “prime-boost” heterólogo e infectados com S. mansoni. Fragmentos do
intestino foram coletados 48 dias após infecção, e submetidos à técnica de Oograma. Os ovos
visualizados ao microscópio óptico foram classificados em imaturos, maduros e inviáveis. Os
resultados foram expressos como média da porcentagem + erro padrão de 5-6 animais por grupo.
*p<0,05 vs Sem imunização + Infecção.
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Influência da vacinação no número de eosinófilos
A infecção por S. mansoni, como esperado, induziu aumento de eosinófilos no
lavado bronco-alveolar de animais não imunizados, no 48º dia após infecção.
Observou-se que a vacinação com DNA-Hsp65 reduziu de forma significativa o
número relativo de eosinófilos, enquanto a vacinação com DNA-Sm14 induziu o
recrutamento de eosinófilos de maneira semelhante aos animais não imunizados. Na
utilização da estratégia “prime-boost” heterólogo, o DNA-Hsp65 foi capaz de reduzir
o número dessas células, mesmo na presença do DNA-Sm14 (Figura 11B).

O

número absoluto de eosinófilos teve perfil semelhante ao número relativo, no
entanto, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos (Figura 11A).
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Figura 11. Número absoluto e relativo de eosinófilos, 48 dias após infecção, no lavado broncoalveolar de camundongos vacinados ou não com DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou com DNA-Sm14 +
DNA-Hsp65, seguindo a estratégia “prime-boost” heterólogo e posteriormente infectados ou
não com S. mansoni. A) Número absoluto no LBA; B) Número relativo de eosinófilos no LBA.
O LBA foi coletado 48 dias após infecção dos animais vacinados e foi realizada a contagem de
células totais pela coloração de Turk e as subpopulações de células foram diferenciadas após
coloração com Panótico Rápido. Os resultados foram expressos como média + erro padrão de 5-6
animais por grupo. *p<0,05 vs Sem infecção; #p<0,05 vs Sem imunização + Infecção.
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4.2 Parte II – Avaliação da estratégia “prime-boost”
homólogo
Com o objetivo de otimizar e diminuir o período de imunizações, que no
protocolo “prime-boost” heterólogo era de 7 semanas, decidimos realizar o protocolo
“prime-boost” homólogo, no qual o DNA-Sm14 e o DNA-Hsp65 foram administrados
de forma simultânea como “prime”, e posteriormente por 3 semanas consecutivas
foram realizados os "boosts” semelhantes ao “prime” (Tabela 3) . A hipótese era que
a administração simultânea induziria expressão de ambas as proteínas de interesse
de forma concomitante, aumentando as chances da Hsp65 atuar como
imunoestimulante, simultaneamente aos efeitos específicos da Sm14.
Após a análise dos resultados obtidos pela estratégia de vacinação “primeboost” heterólogo, realizamos modificações em alguns experimentos e adicionamos
a análise de outros aspectos que julgamos ser importantes no entendimento da ação
das vacinas na infecção por S. mansoni.

4.2.1 PERFIL IMUNOGÊNICO DA VACINAÇÃO
Produção de anticorpos específicos anti-Sm14
Vinte dias após o início das imunizações, nenhuma das vacinações modificou
a produção de IgG1 quando comparadas aos animais sem imunização. Aos 24 dias
após infecção (Dia 60) não houve modificação da produção de IgG1 nos animais
não imunizados, ou imunizados com qualquer esquema de vacinação. No entanto,
84 dias após o início das imunizações, que corresponde a 48 dias de infecção,
houve aumento da produção de IgG1 anti-Sm14 tanto nos animais não imunizados,
quanto nos animais vacinados com DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou ambas, do mesmo
modo que o observado no protocolo “prime-boost” heterólogo, sendo seu título
significativamente maior nos animais que receberam DNA-Sm14/DNA-Hsp65,
quando comparado aos animais sem imunização (Figura 12A).
No que diz respeito à produção de IgG2a (Figura 12B), não foi detectada a
produção desse isotipo nos animais não imunizados, e o mesmo foi observado para
os animais vacinados com DNA-Hsp65. Os animais vacinados com DNA-Sm14
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produziram uma quantidade significativamente maior de IgG2a em relação aos
animais sem imunização nos dias 20, 60 e 84. No entanto, a produção desse isotipo
durante a vacinação simultânea com DNA-Sm14/DNA-Hsp65 foi significativamente
menor em relação à imunização com DNA-Sm14 no dia 20, e foi semelhante no dia
60 e 84.
Assim como observado no protocolo “prime-boost” heterólogo, a razão
IgG1/IgG2a foi menor nos animais vacinados com DNA-Sm14 quando comparados
aos imunizados com ambas as vacinas (Tabela 6)
Tais dados demonstram que a adição da DNA-Hsp65, em ambos os
protocolos utilizados não foi capaz de aumentar a produção de IgG2a anti-Sm14
(Figura 12B), que possui perfil protetor durante imunização e infecção. Além disso, o
DNA-Sm14 induziu maior perfil de resposta Th1 em comparação aos animais que
receberam as duas vacinas.
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Figura 12. Títulos de anticorpos anti-Sm14 após imunização ou não com DNA-Sm14, DNAHsp65 ou ambas as vacinas utilizando a estratégia “prime-boost” homólogo. A) IgG1 antiSm14; B) IgG2a anti-Sm14. A dosagem de anticorpos específicos de camundongos C57BL/6 sem
imunização, imunizados com DNA-Sm14, DNA-Hsp65, ou DNA-Sm14/DNA-Hsp65, foi realizada 20,
60 e 84 dias após a primeira imunização. A infecção (↓) com 30 cercárias foi realizada no dia 36 após
início das imunizações. O soro dos animais foi submetido a diluições de 1:200 para IgG1 e 1:20 para
IgG2a. A dosagem foi realizada pelo método de ELISA, sendo avaliada a Densidade Óptica (D.O.)
das amostras em 490nm. Resultados foram expressos como média + erro padrão de 5-7 animais por
grupo, relativo a um experimento. *p<0,05 em relação aos animais sem imunização; # p<0,05 em
relação aos animais vacinados com DNA-Sm14/DNA-Hsp65. (↑) indica os dias das vacinações, na
qual DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou ambas foram administradas nos dias 1, 7, 14 e 21.
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Tabela 6. Razão IgG1/IgG2a anti-Sm14 nos diferentes dias após imunização com DNA-Sm14 ou
DNA-Sm14/DNA-Hsp65

Dias1

Grupos
DNA-Sm14

DNA-Sm14/DNA-Hsp65

20

0,11

0,17

60

0,06

0,14

84

0,47

0,61

1

: dias após início da imunização
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Proliferação de células T específicas
A fim de verificarmos se a vacinação “prime-boost” homóloga altera a
proliferação de células T específicas na presença da proteína Sm14 após
imunização, foi realizado o ensaio de proliferação das células do baço, através da
incorporação de [3H]-Timidina.
Células do baço de animais vacinados com DNA-Sm14 ou DNA-Sm14 / DNAHsp65 que não sofreram reestímulo in vitro, apresentaram proliferação basal, sem
diferença entre os dois esquemas de vacinação. Após reestímulo com a proteína
rSm14, houve aumento na proliferação de células T específicas dos camundongos
vacinados com DNA-Sm14, e este aumento não foi modificado pela vacinação
simultânea com DNA-Hsp65, quando utilizado o protocolo “prime-boost” homólogo.
Sob reestímulo policlonal, utilizando Con A, o mesmo fenômeno foi observado, no
entanto,

houve

maior

proliferação

celular

quando

comparada

às

células

reestimuladas com rSm14 (Figura 13). Este fato demonstra que a adição da DNAHsp65 à vacinação com DNA-Sm14 não influenciou na expansão clonal de células T
específicas para Sm14, nem na expansão policlonal dos linfócitos T.
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Incorporação de [3 H]-Timidina (cpm)
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Figura 13. Proliferação de células T do baço de animais imunizados com DNA-Sm14 ou DNASm14/DNA-Hsp65, utilizando estratégia “prime-boost” homólogo, em resposta ao reestímulo in
vitro com a proteína rSm14 ou Con A. Partindo de baços de camundongos imunizados e não
5

infectados, 5x10 células foram coletadas e cultivadas duas semanas após a última dose das vacinas
e foram reestimuladas in vitro com a proteína rSm14 (25µg/mL) ou Con A (25µg/mL) por 96 horas. A
timidina foi incorporada às células do baço 18 horas antes do término da cultura e a radiação β
emitida pelas células marcadas que proliferaram foi detectada em β-cintilador. Os resultados indicam
a média ± erro padrão da cintilação por minuto emitida pelas células de 2-5 poços sob cada estímulo.
*p<0,05 vs células não reestimuladas in vitro.
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4.2.2 PERFIL DE

RESPOSTA IMUNE

PULMONAR

NOS

ANIMAIS VACINADOS E INFECTADOS COM S. mansoni
Duas semanas após a última imunização, utilizando o protocolo “prime-boost”
homólogo, avaliamos os parâmetros pulmonares através do recrutamento de células
para o espaço bronco-alveolar, pela da contagem de células recuperadas no lavado
bronco-alveolar (LBA), produção de citocinas no LBA, produção de citocinas e
leucotrienos no homogenato de pulmão e histologia do parênquima pulmonar.

Células recuperadas do espaço bronco-alveolar
Ao desenvolvermos o protocolo “prime-boost” homólogo, realizamos uma
modificação no dia de avaliação da resposta imune pulmonar, que no protocolo
“prime-boost” heterólogo era aos 06 dias. Neste novo protocolo de vacinação
homóloga avaliamos o infiltrado celular aos 15 dias de infecção, com a hipótese de
que nesse período pudéssemos observar uma resposta imune pulmonar mais
robusta, visto que o esquistossômulo passa pelo pulmão entre os dias 6 e 10.
Aos 15 dias de infecção, o número de células totais no espaço broncoalveolar estava aumentado nos animais não imunizados quando comparado aos
animais não infectados, e enquanto os animais não infectados apresentaram
somente células mononucleares, a infecção induziu o recrutamento de um pequeno
número de neutrófilos e eosinófilos. A vacinação com DNA-Hsp65, DNA-Sm14, ou
ambas em protocolo “prime-boost” homólogo não modificou o perfil de células no
espaço bronco-alveolar quando comparado aos animais infectados e não
imunizados (Figura 14).
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Sem infecção
Sem imunização + Infecção
DNA-Hsp65 + Infecção
DNA-Sm14 + Infecção
DNA-Sm14/DNA-Hsp65 + Infecção
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Figura 14. Número de leucócitos no lavado bronco-alveolar de camundongos imunizados ou
não com DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14/DNA-Hsp65 utilizando estratégia “prime-boost”
homólogo e infectados com S. mansoni. O lavado bronco-alveolar foi obtido de camundongos 15
dias após infecção de camundongos imunizados na estratégia “prime-boost” homólogo. As células
totais foram contadas em solução de Turk e as subpopulações de células mononucleares, neutrófilos
e eosinófilos foram diferenciadas após coloração com Panótico Rápido. Os resultados foram
expressos como média + erro padrão do número de células de 5-7 animais por grupo. *p<0,05 vs
Sem infecção. ND: Não detectado.
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Concentração de citocinas nos pulmões
A produção de IFN-γ foi avaliada no lavado bronco-alveolar 15 dias após
infecção dos animais imunizados a fim de verificar como a vacinação influenciou na
ativação das células presentes no espaço bronco-alveolar.
Apesar de não ter sido observada diferença no recrutamento de células aos
15 dias de infecção (Figura 14), a produção de IFN-γ foi diferente entre os grupos
vacinados. Os animais vacinados com DNA-Hsp65 não apresentaram aumento da
citocina quando comparados aos animais não imunizados. Em contrapartida, a
imunização com DNA-Sm14 sozinho levou a aumento significativo de IFN-γ, o que
não foi visto na estratégia “prime-boost” homólogo, no qual a administração
simultânea de DNA-Sm14 e DNA-Hsp65 levou à redução da produção de IFN-γ
pelas células presentes no espaço bronco-alveolar (Figura 15).
No que diz respeito à concentração de citocinas no homogenato de pulmão,
observamos elevada concentração de IFN-γ, IL-4 e IL-10 nos animais infectados e
sem imunização. Neste ponto da infecção, independente do esquema de vacinação,
a imunização não modificou a produção de citocinas nos pulmões dos animais
infectados. Observamos ainda que todas as citocinas estavam em maiores
quantidades no protocolo atual (Figura 16) em relação ao protocolo de “prime-boost”
heterólogo (Figura 7), este fato pode estar diretamente relacionado ao tempo de
infecção observado, que sofre influência da resposta imune direcionada contra o
patógeno, independente da vacinação.
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DNA-Sm14 + Infecção
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Figura 15. Concentração de IFN-γ no lavado bronco-alveolar de animais imunizados ou não
com DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14/DNA-Hsp65 utilizando estratégia “prime-boost”
homólogo e infectados com S. mansoni. Os camundongos foram infectados duas semanas após a
última dose conforme protocolo “prime-boost” homólogo e 15 dias após infecção, o lavado broncoalveolar foi retirado, centrifugado e quantificado IFN-γ no sobrenadante pelo método de ELISA. Os
resultados foram expressos como média + erro padrão de 5-7 animais por grupo. #p<0,05 vs DNASm14 + Infecção.
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Sem infecção
Sem imunização + Infecção
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Figura 16. Concentração de citocinas nos pulmões de animais imunizados ou não com DNASm14, DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14/DNA-Hsp65 utilizando estratégia “prime-boost” homólogo e
infectados ou não com S. mansoni. Os camundongos foram infectados duas semanas após a
última dose, conforme protocolo “prime-boost” homólogo, e 15 dias após infecção, o lobo esquerdo do
pulmão foi retirado e homogeneizado para quantificação das citocinas IFN-γ, IL-4 e IL-10 pelo método
de ELISA. Os resultados foram expressos como média + erro padrão de 5-7 animais por grupo.
*p<0,05 vs Sem infecção.
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Análise histopatológica dos pulmões
Os pulmões dos animais vacinados e infectados foram avaliados quanto à
preservação tecidual. Aos 15 dias após infecção por S. mansoni, o parênquima
pulmonar dos animais infectados e não imunizados (Figura 17B) possuíam maior
aspecto inflamatório em relação aos animais não infectados (Figura 17A). A
vacinação com DNA-Hsp65 não modificou o aspecto inflamatório da infecção (Figura
17C). Os animais imunizados com DNA-Sm14 apresentavam discreta modificação
tecidual quando comparados aos animais infectados e não imunizados (Figura 17D),
e este perfil não foi alterado no esquema “prime-boost” homólogo de vacinação
(Figura 17E)
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Figura 17. Análise histológica do parênquima pulmonar de animais vacinados ou não pela
estratégia “prime-boost” homólogo e infectados ou não com S. mansoni. A) Controle não
infectado; B) Sem imunização + infecção ; C) DNA-Hsp65 + infecção; D) DNA-Sm14 + infecção;
E) DNA-Sm14/DNA-Hsp65 + infecção. Duas semanas após imunização com DNA-Sm14, DNAHsp65, ou ambas, os animais foram infectados e 15 dias pós-infecção foi realizada a análise
histológica de fragmentos do pulmão, na qual foi utilizada a coloração de Hematoxilina-eosina
(Aumento 200X).
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4.2.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR DA VACINAÇÃO
APÓS INFECÇÃO

Avaliação da carga parasitária
Ao modificar o protocolo para a estratégia de “prime-boost” homólogo,
verificamos que da mesma forma que ocorreu no protocolo heterólogo de vacinação,
a imunização com DNA-Hsp65 não induziu proteção nos animais infectados,
enquanto o DNA-Sm14 foi eficaz em reduzir a carga parasitária em 34,5%, desta vez
com significância estatística. Ao utilizar as duas vacinas simultaneamente,
verificamos uma redução de 15,25% no número de vermes recuperados (Tabela 7;
Figura 18). Tais resultados mostram que as propriedades de imunomodulação e de
chaperona da DNA-Hsp65 não mantiveram ou melhoraram a ação da DNA-Sm14 na
proteção contra infecção por S. mansoni.
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Tabela 7. Proteção induzida pela vacinação com DNA-Sm14, DNA-Hsp65, ou DNA-Sm14/DNAHsp65 utilizando protocolo “prime-boost” homólogo após infecção por S. mansoni

Grupo

Média

+ S.E.

n

Eficácia

Sem imunização

19,86

1,405

7

-

DNA-Hsp65

20,17

0,9804

6

-

DNA-Sm14

13

1,024

7

34,5% (p<0,05)

DNA-Sm14/DNA-Hsp65

16,83

0,7491

6

15,25%

Sem imunização + Infecção
DNA-Hsp65 + Infecção
DNA-Sm14 + Infecção
DNA-Sm14/DNA-Hsp65 + Infecção

Nº de vermes/animal

30

20

*
10

0

Figura 18. Número de vermes recuperados em animais vacinados ou não com DNA-Sm14,
DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14/DNA-Hsp65, utilizando a estratégia “prime-boost” homólogo e
infectados com S. mansoni. Duas semanas após a última dose da imunização, os camundongos
foram infectados com 30 cercárias e a avaliação da proteção foi realizada através da recuperação
dos vermes adultos por perfusão do sistema porta-hepático 48 dias após infecção. Os resultados
foram expressos como média + erro padrão de 6-7 animais por grupo. *p<0,05 vs Sem imunização +
Infecção.
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Efeito da vacinação na viabilidade dos ovos
A Figura 19 mostra que após 48 dias de infecção, o desenvolvimento dos
ovos no intestino dos animais imunizados com DNA-Hsp65 foi semelhante ao dos
animais não imunizados, nos quais houve entre 40-50% de ovos imaturos, 40-50%
de ovos maduros e 7-8% de ovos inviáveis. Nos animais vacinados com DNA-Sm14,
havia 63% de ovos imaturos, 24% de ovos maduros e 13% de ovos inviáveis. A
utilização do “prime-boost” homólogo não modificou o estádio de desenvolvimento
dos ovos em relação à administração do DNA-Sm14 sozinho e a inviabilidade dos
ovos nos animais imunizados com DNA-Sm14 ou DNA-Sm14/DNA-Hsp65 foi
significativamente maior quando comparada aos animais apenas infectados.
Além disso, observamos que a modificação no protocolo experimental de
vacinação não alterou a propriedade que o DNA-Sm14 tem na inviabilização de uma
pequena parte dos ovos de S. mansoni no intestino dos animais vacinados e
infectados.
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Estádio de desenvolvimento dos ovos (%)

Sem imunização + Infecção
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DNA-Sm14 + Infecção
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Figura 19. Estádio de desenvolvimento dos ovos de S. mansoni presentes na mucosa
intestinal de camundongos vacinados ou não com DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14/DNAHsp65, utilizando a estratégia “prime-boost” homólogo e infectados com S. mansoni.
Fragmentos do intestino foram coletados 48 dias após infecção, e submetidos à técnica de Oograma.
Os ovos visualizados ao microscópio óptico foram diferenciados em imaturos, maduros e inviáveis.
Os resultados foram expressos como média da porcentagem de cada estádio + erro padrão de 6-7
animais por grupo. *p<0,05 vs Sem imunização + Infecção.
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Influência da vacinação no número de eosinófilos
Utilizando a estratégia de vacinação “prime-boost” homólogo, decidimos
implementar a análise de eosinófilos circulantes, além da análise no lavado broncoalveolar, a fim de verificar se a vacinação causa modificações sistêmicas no número
desse granulócito, 48 dias após infecção.
O

número

absoluto

de

eosinófilos

no

lavado

bronco-alveolar

foi

modestamente aumentado após infecção nos animais sem imunização, não
havendo modificação quando os animais foram imunizados com DNA-Hsp65. A
vacinação com DNA-Sm14 induziu aumento do recrutamento de eosinófilos, no
entanto, o mesmo fenômeno não foi mantido quando utilizada a estratégia “primeboost” homólogo (Figura 20A).
A fim de eliminar as variações do número células totais, que influencia
diretamente no número absoluto das subpopulações celulares em cada grupo,
analisamos o número relativo de eosinófilos. Neste caso, a infecção induziu aumento
significativo dessas células no espaço bronco-alveolar. Nos animais vacinados com
DNA-Hsp65 houve uma tendência de redução do granulócito. No entanto, a
vacinação com DNA-Sm14 levou a aumento de eosinófilos semelhante aos animais
apenas infectados, e quando o DNA-Hsp65 foi administrado simultaneamente ao
DNA-Sm14, houve novamente redução do número dessas células no espaço
bronco-alveolar (Figura 20B).
Sistemicamente, a infecção induziu aumento do número absoluto de
eosinófilos. Após vacinação com DNA-Hsp65 houve redução desse número em
relação aos animais apenas infectados. Por outro lado, após imunização com DNASm14 o número de eosinófilos estava elevado, de forma semelhante aos animais
infectados e não imunizados e após estratégia “prime-boost” homólogo o mesmo
perfil foi mantido (Figura 20C). Em contrapartida, ao analisarmos o número relativo
dessas células, observamos que na infecção e na vacinação com DNA-Sm14 há
aumento desse granulócito, enquanto a vacinação com DNA-Hsp54 e com DNASm14/DNA-Hsp65 levam à redução relativa de eosinófilos (Figura 20D).
Isso nos leva a crer que a vacinação com DNA-Hsp65 possui influência na
produção de eosinófilos, o que pode ter refletido na diminuição do efeito protetor da
vacinação neste protocolo experimental.

81

ESPÍNDOLA, M. S.

A

B

0.25

15

Nº relativo de eosinófilos (%)

Nº de eosinófilos/mL x 10

5

RESULTADOS

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

ND

0.5

*

0.4

*

0.3
0.2
0.1
ND

*

Nº relativo de eosinófilos (%)

6

Nº de eosinófilos/mL x 10

*
10

5

0

ND

D

C

0.0

Sem infecção
Sem imunização + Infecção
DNA-Hsp65 + Infecção
DNA-Sm14 + Infecção
DNA-Sm14/DNA-Hsp65 + Infecção

10

*
8

*

6
4
2
0

ND

Figura 20. Número absoluto e relativo de eosinófilos em camundongos vacinados ou não com
DNA-Sm14, DNA-Hsp65 ou através do protocolo “prime-boost” homólogo e infectados ou não
com S. mansoni, 48 dias após infecção, presentes no A, B) lavado bronco-alveolar e C, D)
sangue periférico. A) Número absoluto no LBA; B) Número relativo no LBA; C) Número absoluto no
sangue; D) Número relativo no sangue. O LBA e o sangue foram coletados 48 dias após infecção dos
animais vacinados e foi realizada a contagem de células totais pela coloração de Turk e as
subpopulações de células foram diferenciadas após coloração com Panótico Rápido. Os resultados
foram expressos como média + erro padrão de 6-7 animais por grupo. *p<0,05 vs Sem infecção.
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4.2.4 ANÁLISE DA GERAÇÃO DE CÉLULAS DE MEMÓRIA NO
BAÇO DOS ANIMAIS VACINADOS E INFECTADOS COM S. mansoni
Uma das principais características das vacinas de DNA é a sua capacidade
de induzir a ativação de células B, células T CD4+ e CD8+ e diferenciação dessas
células em células de memória. Em relação à esquistossomose, sabe-se que as
células T CD4+ são as principais células atuantes na imunidade protetora após
vacinação. Desse modo, decidimos observar como as diversas vacinações estariam
atuando na formação de linfócitos T CD4+ e CD8+ de memória utilizando a
estratégia “prime-boost” homólogo. Foi analisada a presença de células de memória,
com fenótipo CD44hiCD62Llow, no baço dos camundongos 15, 48 e 105 dias após
infecção, demonstrada pelo número de eventos adquiridos por citometria de fluxo.
O número de células T CD4+ de memória, 15 dias após infecção, não
aumentou após vacinação com nenhuma das vacinas sozinhas, nem com a
utilização das duas simultaneamente. O número de linfócitos T CD8+ de memória
nos animais que receberam as vacinas DNA-Hsp65 ou DNA-Sm14 sozinhas também
não foi estatisticamente maior que os animais não vacinados. Em contrapartida,
após vacinação com DNA-Sm14/DNA-Hsp65 em “prime-boost” homólogo, houve
aumento significativo de linfócitos T CD8+ de memória (Figura 21A).
Após 48 dias após infecção, notamos que, em relação às células T CD4+,
ocorreu exatamente o mesmo fenômeno observado aos 15 dias de infecção, com
um aumento gradual de células em todos os grupos com o tempo de infecção, sem
diferença entre as diferentes vacinações. Por outro lado, houve uma tendência de
aumento de células T CD8+ de memória quando os animais foram imunizados com
DNA-Hsp65 ou com DNA-Sm14 sozinhos, contudo sem diferença estatístistica em
relação aos animais não vacinados. Houve aumento significativo dessas células
após imunização pela estratégia “prime-boost” homólogo (Figura 21B).
Analisamos ainda a presença dessas células durante a fase crônica da
doença, 105 dias após infecção, e corroborando o resultado dos dias 15 e 48 após
infecção, não houve modificação na presença de linfócitos T CD4+ em nenhum dos
grupos vacinados, mesmo havendo número maior de células de memória quando
comparado aos dias anteriores. As células T CD8+ estavam em maiores
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quantidades nos animais vacinados com DNA-Sm14 e DNA-Sm14/DNA-Hsp65 em
relação aos animais sem imunização (Figura 21C).
Além do número de linfócitos de memória, o número total de linfócitos T CD4+
e CD8+ também foram analisados 15 e 48 dias após infecção. Realizamos uma
razão do número de células de memória pelo número total de células T CD4+ ou
CD8+ em cada estratégia de vacinação e estas foram comparadas 15 e 48 dias. No
que diz respeito às células T CD4+, 48 dias após infecção, o número de células de
memória em relação ao total foi menor nos animais sem imunização e aumentou nos
animais imunizados com DNA-Hsp65, seguido dos vacinados com DNA-Sm14,
possuindo maior razão (0,04) nos animais imunizados utilizando protocolo “primeboost” homólogo utilizando DNA-Sm14/DNA-Hsp65 (Figura 22A). Em relação às
células T CD8+, o aumento da razão de células de memória por células totais seguiu
o mesmo padrão das células T CD4+, no entanto, a razão de células T CD8+ de
memória/células T CD8+ totais nos animais imunizados com DNA-Sm14/DNA-Hsp65
foi 0,2, um aumento de 5 vezes em relação às células T CD4+, fato verificado
principalmente aos 48 dias de infecção (Figura 22B).
Ao analisar o aumento de células de memória com o tempo de infecção, foi
visto que a vacinação levou a aumento da geração de células de memória CD4+ em
menor instância, e por outro lado, levou à geração principalmente de células de
memória CD8+, que aumentaram de 200 eventos adquiridos 15 dias após a infecção
para mais de 1000 eventos na fase crônica da doença nos animais imunizados com
ambas as vacinas (Figura 23).
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0
CD4
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Figura 21. Número de linfócitos T de memória (CD44 CD62L

low

) CD4+ e CD8+ presentes no

baço de camundongos vacinados e posteriormente infectados. A) 15 dias após infecção; B) 48
dias após infecção; C) 105 dias após infecção. Após imunização com DNA-Sm14, DNA-Hsp65, ou
ambas, os animais foram infectados e 15, 48 dias ou 105 dias pós-infecção, o baço dos
camundongos foi retirado e foi realizada a expressão de marcadores com fenótipo de memória para
células T CD4+ e CD8+ por citometria de fluxo. Os resultados foram expressos como média + erro
padrão do número de eventos adquiridos de 3-5 camundongos por grupo experimental.
Sem imunização + Infecção.

*p<0,05 vs
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15 dias de infecção

hi

CD4+CD44 CD62L

low

/CD4+

A

48 dias de infecção

0.05
DNA-Sm14/DNA-Hsp65
0.04
DNA-Hsp65
0.03
DNA-Sm14
Sem imunização

0.02
0.01
0.00
15 dias

48 dias

hi

CD8+CD44 CD62L

low

/CD8+

B
0.25
DNA-Sm14/DNA-Hsp65
0.20
0.15

DNA-Hsp65
DNA-Sm14

0.10

Sem imunização

0.05
0.00
15 dias

48 dias

Figura 22. Relação de células de memória pelo número total de linfócitos, 15 ou 48 dias após
infecção de animais imunizados ou não com DNA-Hsp65, DNA-Sm14 ou ambas em protocolo
“prime-boost” homólogo. A) CD4+ e B) CD8+. Após imunização com DNA-Sm14, DNA-Hsp65, ou
ambas, os animais foram infectados e após 15 e 48 dias de infecção, o baço dos camundongos foi
retirado e foi realizada a expressão de marcadores com fenótipo de memória para células T CD4+ e
CD8+ por citometria de fluxo. Foi realizada uma razão do número de células de memória
hi

low

(CD44 CD62L ) pelo número total de cada classe de linfócito, representado pelo número de eventos
adquiridos.
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Sem imunização + Infecção
DNA-Hsp65 + Infecção
DNA-Sm14 + Infecção
DNA-Sm14/DNA-Hsp65 + Infecção
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Figura 23. Número de linfócitos T de memória (CD44 CD62L

low

) presentes no baço de

camundongos vacinados segundo protocolo “prime-boost” homólogo, 15, 48 e 105 dias após
hi

infecção. A) CD4+ CD44 CD62L

low

hi

; B) CD8+ CD44 CD62L

low

. Após imunização com DNA-Sm14,

DNA-Hsp65, ou ambas, os animais foram infectados e 15, 48 ou 105 dias pós-infecção, o baço dos
camundongos foi retirado e foi realizada a análise de expressão de marcadores com fenótipo de
memória para células T CD4+ e CD8+ por citometria de fluxo. Os resultados foram expressos como
média + erro padrão do número de eventos adquiridos de 3-5 camundongos por grupo experimental.
Figura A: *p<0,05 DNA-Hsp65 48 dias vs 15 dias; #p<0,05 DNA-Hsp65 105 dias vs 48 dias; DNASm14 105 dias vs 48 dias. Figura B: *p<0,05 DNA-Sm14/DNA-Hsp65 48 dias vs 15 dias; DNA-Sm14
48 dias vs 15 dias; DNA-Hsp65 48 dias vs 15 dias; #p<0,05 DNA-Sm14/DNA-Hsp65 105 dias vs 48
dias; DNA-Sm14 105 dias vs 48 dias; DNA-Hsp65 105 dias vs 48 dias.
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A utilização de vacinas de DNA vem sendo amplamente estudada como uma
promissora ferramenta contra diversas doenças, incluindo as parasitárias. Não
apenas por sua capacidade em induzir potente resposta celular e humoral, mas
principalmente pela possibilidade de modulação do sistema imune, através da
implementação de estratégias que potencializem a imunogenicidade das vacinas.
Entre elas pode-se citar a utilização de sistemas de liberação para o DNA, incluindo
polímeros, lipossomas e nano ou micro partículas, além da possibilidade da
utilização de adjuvantes, que podem ser co-administrados como plasmídeos que
carregam genes imunomoduladores, como de citocinas e fatores de coestimulação,
os quais otimizam ou ajudam a direcionar o perfil de resposta desejada (LADDY e
WEINER, 2006; CARVALHO et al., 2010). Estratégias como a associação de
plasmídeos expressando diferentes antígenos foram testadas com sucesso, como
no caso da filariose linfática humana, na qual foi usada a combinação de dois ou
mais antígenos diferentes, com aumento da proteção e imunogenicidade (ANAND et
al., 2008), ou contra leishmaniose, onde a associação de antígenos aumentou o
número de epítopos alvo pelo sistema imune, com a propensão de uma resposta no
mínimo aditiva, se não sinergística (AHMED et al., 2009). Utilizando este raciocínio,
desenvolvemos a idéia da vacinação com plasmídeos diferentes, na expectativa de
observar um somatório nas respostas vistas pelo DNA-Sm14 e DNA-Hsp65 quando
administradas sozinhas.
Utilizando o protocolo “prime-boost” heterólogo, onde o DNA-Hsp65 é
administrada após o DNA-Sm14, esperava-se que a estimulação do sistema imune
após a vacinação específica, levasse a aumento da imunogenicidade da vacinação,
com aumento da produção de anticorpos específicos anti-Sm14 e aumento da
produção de citocinas pelas células do baço dos animais imunizados.
Fonseca e colaboradores (2004) demonstraram que a imunização com rSm14
induziu a produção dos isotipos anti-Sm14 IgG1 em maior quantidade e IgG2a em
menores títulos. Por outro lado, estudos prévios mostraram que a imunização com
DNA-Hsp65 sozinho leva à produção de ambos os isotipos de IgG de forma similar
(SOUZA et al., 2008). Após imunização utilizando ambos os protocolos “prime-boost”
notamos que 48 dias após infecção, houve maior produção de IgG1 em relação à
IgG2a por todos os animais, imunizados ou não,

fato que está diretamente

relacionado com a indução da resposta imune causada pelo helminto. No entanto, o
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DNA-Sm14 sozinho ou em associação com DNA-Hsp65 levou à diminuição de IgG1,
e ao aumento de IgG2a, na fase inicial e 48 dias após infecção. O aumento do
isotipo IgG2a, junto com os eosinófilos participam da citotoxicidade mediada por
célula dependente de anticorpo (ADCC) contra parasitos extracelulares (CAPRON et
al., 1992). Interessantemente, a utilização dos protocolos “prime-boost” não
alteraram a produção específica induzida pelo DNA-Sm14 sozinho, o que sugere
que neste protocolo, o DNA-Hsp65 não alterou a produção de anticorpos pelos
linfócitos B Sm14-específicos. A razão IgG1/IgG2a reflete o perfil imunológico que
cada vacinação induz. Visto que a produção de IgG1 é estimulada por IL-4 e a
produção de IgG2a por IFN-γ (FINKELMAN et al., 1990), então, quanto menor o
valor da razão, mais o perfil imune estará voltado para o padrão Th1. Desse modo,
vimos que a razão IgG1/IgG2a é na maioria das vezes menor nos animais vacinados
apenas

com

DNA-Sm14,

indicando

que

esses

animais

possuem

maior

direcionamento para o perfil Th1 quando comparados aos animais imunizados com
DNA-Sm14 em associação ao DNA-Hsp65 nos esquemas “prime-boost”. Neste
caso, o DNA-Hsp65 participa na indução do isotipo de imunoglobulina reduzindo a
formação de IgG2a em relação à IgG1.

Dados semelhantes foram publicados

mostrando que a administração de rHsp65 após imunização com proteína
específica, reduziu a produção específica do isotipo IgG2a, apesar de não ter
modificado a produção de IgG1 em modelo de uveíte autoimune murina (MARENGO
et al., 2009).
O perfil de citocinas gerado após imunização com DNA-Sm14 e reestímulo
das células do baço com rSm14 foi similar ao observado por Fonesca e
colaboradores (2006), com elevada produção de IFN-γ e IL-10. Contudo, a adição do
DNA-Hsp65 à vacinação, utilizando protocolo “prime-boost” heterólogo reduziu a
produção dessas citocinas sob reestímulo da rSm14 in vitro. Este resultado não era
esperado, uma vez que a vacinação com DNA-Hsp65 leva a aumento da produção
de IFN-γ com reestímulo específico utilizando a rHsp65, ou estímulo policlonal, com
Con A (BONATO et al.,1998; SOUZA et al., 2008). Esperávamos que um
microambiente fortemente Th1 fosse criado após as vacinações “prime-boost”, visto
que tanto DNA-Sm14, quanto DNA-Hsp65 induzem aumento de citocinas Th1,
principalmente de IFN-γ. Contudo, o efeito de adição ou sinergia não foi verificado
utilizando a estratégia “prime-boost”, e até o presente não temos explicação para tal
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fenômeno. Por outro lado, utilizando o protocolo “prime-boost” homólogo,
verificamos que a imunização com ambas as vacinas, não modificou a proliferação
de linfócitos T, estimulados in vitro com a proteína rSm14 ou com estímulo policlonal,
Con A. Em conjunto, esses achados sugerem que mesmo sem a modificação da
expansão clonal antígeno específica, as células presentes nos animais vacinados
usando os protocolos “prime-boost” têm uma resposta reduzida, vista pela
diminuição da produção de IFN-γ, citocina de fundamental importância na eliminação
dos esquistossômulos no pulmão (JANKOVIC et al., 1999), e também pela
diminuição de IL-10, citocina indispensável para imunorregulação durante a doença
(revisado em BELKAID et al., 2006).
As evidências que confirmam os resultados encontrados nos ensaios de
imunogenicidade surgem após infecção. Inicialmente notamos que durante a fase
pulmonar da doença, estudada no protocolo “prime-boost” heterólogo aos 06 dias de
infecção, apesar de não haver diferenças significativas no recrutamento de células
para o espaço bronco-alveolar, os maiores produtores de IFN-γ nos pulmões foram
os animais vacinados com DNA-Sm14, e os menores produtores de IL-10 foram os
que receberam as duas vacinas, corroborando com os resultados obtidos na cultura
de células do baço. Após utilizar o protocolo de vacinação “prime-boost” homólogo,
15 dias após infecção, não obtivemos os mesmos resultados vistos na imunização
heteróloga, esse resultado pode ter sofrido influência da própria modificação do
protocolo, ou mais provavelmente, da resposta imune pulmonar gerada pela
infecção numa fase mais tardia, 15 dias ao invés de 06. No entanto, apesar de no
parênquima não ter diferença na produção de citocinas, a produção de IFN-γ pelas
células recuperadas do espaço bronco-alveolar foi significativamente maior nos
animais vacinados com DNA-Sm14, quando comparados aos animais vacinados
com as duas vacinas simultaneamente. Relatos sobre a diminuição de IFN-γ e IL-10
após vacinação com DNA-Hsp65 foram vistos em ratos submetidos à indução de
encefalomielite auto-imune experimental quando as células dos linfonodos foram
reestimuladas com Con A (ZORZELLA-PEZAVENTO et al., 2010). O nosso grupo
também mostrou que camundongos coinfectados com S. mansoni e M. tuberculosis,
quando vacinados com DNA-Hsp65, produzem menos IL-10 no pulmão (FRANTZ et
al., 2010).
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Todos esses eventos são refletidos no principal parâmetro da eficácia da
vacinação, a carga parasitária 48 dias após infecção, na qual, independente do
protocolo utilizado, observamos redução de aproximadamente 34% do número de
vermes nos animais vacinados com DNA-Sm14 sozinho, enquanto a vacinação com
ambas as vacinas, administradas de forma homóloga ou heteróloga, falha em induzir
a mesma proteção. A modificação no protocolo administrando as duas vacinas
simultaneamente, em “prime-boost” homólogo, foi realizada na tentativa de
sincronizar a ação das duas proteínas após serem traduzidas, onde esperava-se
aumento na proteção devido à possível melhoria na imunomodulação causada pelo
DNA-Hsp65 e também por ação de chaperona, propriedade que as proteínas de
choque térmico possuem, na qual ajudam na formação de outras proteínas dentro
da célula (revisado em SAIBIL, 2008). Assim como no nosso trabalho, outros grupos
de pesquisa relataram anteriormente que a utilização de mais de um plasmídeo,
incluindo a coadministração de plasmídeos de citocinas, não aumentou a proteção
conferida pelo plasmídeo que continha o gene mais efetivo (GARG e TARLETON,
2002).
O foco principal para indução de proteção nas estratégias utilizadas é indução
de resposta Th1, nesse caso principalmente no início da infecção, com a expectativa
de eliminação dos esquistossômulos no pulmão. Porém, após estabelecimento da
doença, o verme adquire mecanismos de escape tornando-se mais difícil a
eliminação. Aos 48 dias de infecção, período em que o helminto está estabelecido
no sistema porta-hepático, é induzida resposta Th2, com aumento na produção de
eosinófilos. Os eosinófilos são classicamente células importantes na eliminação de
helmintos. Nosso grupo já demonstrou sua importância em helmintíases como na
estrongiloides (MACHADO et al., 2009) e na toxocaríase (FACCIOLI, L. H. et al.,
1998; ANIBAL et al., 2007). Por isso, mesmo que o objetivo principal da vacinação,
seja a resposta de células Th1, é importante que sejam analisados e investigados
todos os possíveis mecanismos efetores da resposta imune contra os helmintos,
como a presença de eosinófilos no organismo. O número de eosinófilos no
organismo nos animais vacinados, aos 48 dias após infecção, é mais uma evidência
que pode justificar em parte a falta de eficácia da estratégia “prime-boost”, na qual
houve redução do número desses granulócitos no lavado bronco-alveolar e no
sangue dos animais em que havia a co-administração do DNA-Hsp65.
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A expressão gênica de Sm14 estudada em diferentes estágios de vida do S.
mansoni foi identificada nos esquistossômulos, vermes adultos e ovos (BRITO et al.,
2002). Esta informação é particularmente importante no que diz respeito à geração e
efetividade da resposta imune adaptativa, que é gerada especificamente contra o
antígeno em questão. Nesse caso, a geração de céluas T e de anticorpos
específicos para a proteína Sm14 do helminto, que podem atuar nos três estágios
antes descritos, é mais uma forma de defesa gerada após vacinação. No nosso
trabalho, esta resposta específica foi observada não apenas na geração de
anticorpos específicos e produção de citocinas, mas quando foi avaliada a
viabilidade dos ovos no intestino dos animais vacinados e infectados, nos quais
notamos discreto aumento do número de ovos inviáveis quando na vacinação existia
o DNA-Sm14, independentemente do protocolo utilizado e da utilização conjunta do
DNA-Hsp65 ou não, mostrando que apesar de discreta, existe uma resposta
específica gerada contra os ovos de S. mansoni. Em suma, o DNA-Sm14 reduziu a
carga parasitária e aumentou a inviabilidade dos ovos no intestino dos animais
infectados. No entanto, a associação do DNA-Sm14 com o DNA-Hsp65 seja em
“prime-boost” heterólogo ou homólogo não melhora a eficácia do DNA-Sm14
sozinho em nenhum desses aspectos, mas pode ter impacto benéfico na formação
do granuloma e deposição de colágeno, aspecto que ainda precisa ser esclarecido.
O achado talvez de maior importância e influência na falta de efetividade vista
pelas vacinações “prime-boost”, analisado após as imunizações homólogas, foi a
freqüência de células de memória no baço dos animais. A baixa indução de linfócitos
T CD4+ de memória foi um resultado inesperado, visto que, em teoria, as vacinas de
DNA induzem ambos os tipos de linfócitos T. Ao que parece, a nossa vacinação ou o
protocolo utilizado, culminou em um desvio da ativação das células T CD4+ para
ativação majoritária de células T CD8+. Este resultado pode explicar a baixa eficácia
dos protocolos de vacinação testados neste trabalho, pois sabe-se que células T
CD8+ são essenciais para a erradicação de patógenos intracelulares, estando no
caso do parasito extracelular S. mansoni, sem função na eliminação do patógeno.
Os resultados obtidos contrastam com o de estudos anteriores, os quais mostram
que o DNA-Hsp65 é capaz de estimular igualmente o aumento de células T CD4+ e
CD8+ nos linfonodos dos animais vacinados e que a maioria dessas células
apresentavam fenótipo CD44hi (SILVA, 1999).
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De fato, uma série de fatores podem ter contribuído para a falta de eficácia
das estratégias de vacinação “prime-boost” no modelo experimental de infecção por
S. mansoni. Entre elas, os animais vacinados pela estratégia “prime-boost”
apresentavam diminuição da imunogenicidade e da resposta pulmonar pela redução
de IFN-γ, IL-10; redução do número de eosinófilos 48 dias após infecção e maciça
geração de células T CD8+ de memória sob estímulo das vacinas durante todo o
curso da infecção, além da importante alteração da relação IgG1/IgG2a observada.
Como sugerido por Caldas e colaboradores (2000), mais importante que a resposta
imune específica correlacionada com resistência, o grau de imunidade pode
depender do resultado do equilíbrio entre imunidade bloqueadora e imunidade
protetora. E isso é de crítica importância na especificidade de uma resposta vacinal,
na qual a estimulação de uma reação “indesejada” pode não apenas resultar na
ausência de efeito, como também pode levar a aumento da susceptibilidade e ainda
elevação da patologia gerada (BERGQUIST, 2002).
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A co-administração das vacinas DNA-Sm14 e DNA-Hsp65 nas estratégias
“prime-boost” heterólogo ou homólogo não foi capaz de gerar proteção contra
infecção experimental por S. mansoni, e sugerimos que, em parte, a diminuição de
IFN-γ, IL-10, a alteração na relação IgG1/IgG2a e a estimulação de células T CD8+
ao invés de CD4+, podem ter contribuído para baixa eficácia dos protocolos vacinais
testados.
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