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Resumo 

Passero, LFD. Análise da resposta imune celular desencadeada por 
antígenos protéicos isolados de Leishmania (Viannia) shawi. [Tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011, 186 p. 

 

A espécie Leishmania (Viannia) shawi foi caracterizada recentemente pelo 
grupo de Lainson. Estudos recentes indicam o importante papel médico 
epidemiológico deste parasito no Brasil. Portanto, os objetivos do presente 
estudo foram caracterizar o modelo experimental murino desta infecção, 
purificar antígenos protéicos e avaliar seus graus de proteção após desafio. 
Para caracterizar o modelo murino de infecção, camundongos das linhagens 
BALB/c e C57BL/6 foram infectados na pata com formas promastigotas e os 
achados histopatológicos e imunológicos foram avaliados durante a 
evolução da infecção. Para os estudos de imunização foram utilizados 10 
diferentes antígenos: três secretados/excretados pelas formas promastigotas 
de L. (V.) shawi, dois intracelulares solúveis das formas amastigotas 
(AgAma) e promastigotas (AgPro), e cinco frações protéicas purificadas a 
partir do antígeno intracelular solúvel das formas promastigotas. Estes 
antígenos foram utilizados para imunizar camundongos da linhagem BALB/c 
duas vezes, subcutaneamente no dorso. Após uma semana da última 
imunização, os animias foram desafiados com formas promastigotas. O 
desenvolvimento das lesões nos animais foram acompanhadas por seis ou 
oito semanas pós desafio (PD), quando os animais foram sacrificados para 
análise da carga parasitária e dos aspectos relacionados às respostas imune 
celular e humoral. Camundongos da linhagem BALB/c foram altamente 
susceptíveis à infecção, uma vez que as mudanças histopatológicas e da 
imunidade humoral foram mais pronunciadas nos camundongos BALB/c que 
em C57BL/6. Os antígenos secretados/excretados de baixa massa 
molecular induziram alta taxa de proteção em comparação aos animais não 
imunizados, já os antígenos secretados/excretados de média massa 
molecular protegeram intermediariamente os animais, possivelmente pela 
alta expressão de IFN-γ e IL-4 nos linfócitos T CD8+. AgAma e AgPro 
tiveram uma resposta antagônica nos animais, pois o AgAma suprimiu a 
produção de IFN-γ e IL-12, contudo houve maior produção de TGF-β, 
facilitando o aumento do parasitismo na pele e em linfonodos. A despeito da 
detecção de TGF-β nos animais imunizados com AgPro, houve um balanço 
entre a produção de citocinas, com a participação de IL-12 e IFN-γ, que 
levou a um controle do parasitismo em pele. Através da purificação do AgPro 
foi visto que os antígenos F1 e F5 protegeram os animais da infecção na 
pele após desafio, e ainda F1 também protegeu os linfonodos destes 
animais. Os antígenos F3 e F4 levaram a exacerbação das lesões de pele. A 
identificação, por espectrometria de massa, do antígeno F1 revelou a 
presença de 67 componentes, sendo que a maioria deles não possui 
identificação. Ainda, o antígeno F1 protegeu duradouramente os animais 
associado à estimulação  de linfócitos T CD8+ de memória, contudo a



 

 

 presença de baixos números de parasitos pode ser o reflexo da alta 
produção de IL-10. Estes dados indicam que o antígeno F1 pode representar 
um importante candidato vacinal contra a Leishmaniose Tegumentar 
Americana. 

 

Descritores: Leishmania; Leishmaniose Cutânea; Imunização; Antígenos; 
Vacinas contra leishmania. 



 

 

Summary 

Passero, LFD. Analysis of cellular immune response induced by proteic 
antigens isolated from Leishmania (Viannia) shawi. [Thesis]. São Paulo: 
Faculty of Medicine, University of São Paulo; 2011, 186 p. 

 

Leishmania (Viannia) shawi specie was recently characterized by Lainson 
group. Currently, studies indicate important medical and epidemiological role 
of this parasite in Brazil. Therefore, the aims of this study were to 
characterize the experimental murine model of this infection, purify proteic 
antigens and evaluate their protection degrees after challenge. To 
characterize the murine model of infection, BALB/c and C57BL/6 mice were 
infected in the footpad with promastigote forms, and the histopathological 
and immunological findings were evaluated during the evolution of infection. 
For the immunization studies, 10 different antigens were used, as follow: 
three released/excreted by promastigote forms of L. (V.) shawi; two 
intracellular soluble antigens from amastigote (AgAma) and promastigote 
forms (AgPro), and 5 proteic fractions purified from soluble intracellular 
antigens from promastigote forms. These antigens have been used to 
immunize BALB/c mice twice, subcutaneously in the rump. After 1 week of 
last immunization, the animals were challenged. The lesion developments in 
animals were followed during either six or eight weeks post-challenge (PC), 
when the animals were sacrificed to evaluate the parasite load and aspects 
of cellular and humoral immune responses. BALB/c mice were the most 
susceptible to L. (V.) shawi infection, since the histopathological and humoral 
changes were higher in BALB/c than C57BL/6 mice. Secreted/excreted 
antigens of low molecular mass induced high protection rate compared to 
non-immunized mice, already mice immunized with secreted/released 
antigens of medium molecular mass showed mild protection, possibly caused 
by high expression of IFN-γ and IL-4 by CD8+ T lymphocytes. AgAma and 
AgPro showed antagonic response in animals, since AgAma suppressed the 
IFN-γ and IL-12 production, however high level of TGF-β has been detected, 
allowing the increasing of parasitism in the skin and lymph nodes. In spite of 
the detection of TGF-β in AgPro-immunized mice, there was a balance in the 
cytokines production, with the participation of IFN-γ and IL-12, leading to 
parasite control in skin. Through the purification of AgPro, it was observed a 
protective effect of F1 and F5 antigens in the skin after challenge; in addition, 
F1 also protected the lymph nodes of BALB/c mice. Both F3 and F4 antigens 
exacerbated the skin infection. The identification, by mass spectrometry, 
revealed that F1 was composed by 67 components, and the majority has not 
been identified till now. Moreover, F1 induced long-lasting immunity in 
BALB/c mice, associated to generation of memory CD8+ T lymphocytes, 
however low parasitism could be the reflect of high production of IL-10.



 

 

 These data indicate which F1 antigen could be an important vaccine 
candidate against American Tegumentar Leishmaniasis. 

 

Descriptors: Leishmania; Cutaneous Leishmaniasis; Immunization; Antigens; 
leishmania vaccine.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 – Leishmanioses 

 

 As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias causadas por 

protozoários pertencentes à Ordem Kinetoplastida, família 

Tripanossomatidae e gênero Leishmania. Atualmente, existem cerca de 22 

espécies patogênicas identificadas, sendo a maioria capaz de infectar 

diferentes gêneros de hospedeiros vertebrados, como roedores, marsupiais, 

edentados, felinos, canídeos e humanos (Herrer & Christensen 1976; El-

Adhami 1976; Silveira et al. 1982; Oliveira et al. 1993; Passos et al. 1996). 

Estes parasitos também podem infectar hospedeiros invertebrados, como os 

pertencentes à ordem Diptera, família Psycodidae, gêneros Lutzomyia, no 

Novo Mundo e Phlebotomus no Velho Mundo. Embora esses sejam 

classicamente aceitos como vetores das leishmanias, atualmente se 

reconhecem outros gêneros de invertebrados que podem fazer parte do ciclo 

biológico, como pulgas e carrapatos (Colombo et al. 2011). 

 A infecção em hospedeiros vertebrados é iniciada e transmitida através 

da picada das fêmeas de flebotomíneos infectadas com as formas 

promastigotas metacíclicas, que apresentam morfologia fusiforme com a 

presença de um longo flagelo (Mohiuddin 1952; Wheeler et al. 2011). 

Durante o repasto sanguíneo do inseto infectado, ocorre a inoculação da 
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saliva, que irá modular a resposta imune local, bem como de formas 

promastigotas na pele do hospedeiro, que então será fagocitada inicialmente 

por neutrófilos. Estas células serão capazes de eliminar parasitos por uma 

série de mecanismos leishmanicidas, contudo a sobrevivência de uma 

população parasitária em seu interior pode levar a uma importante via de 

escape da resposta imune inata (Chang et al. 1981; Pearson & Steigbigel 

1981; Lima et al. 1998), e portanto a persistência parasitária no interior das 

células hospedeiras finais, os macrófagos (Farah et al. 1975; Moll 1993; 

Reiner et al. 1987). Quando estas promastigotas são fagocitadas por 

neutrófilos, macrófagos ou células dendríticas, elas se diferenciam 

rapidamente em formas amastigotas, com formato arredondado e sem 

flagelo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Formas promastigotas metacíclicas de L. (L.) amazonensis 
purificadas utilizando gradiente de ficoll (A) e amastigotas de L. (V.) shawi 
(B) no interior de macrófagos peritoneais (Passero, arquivo pessoal). 

 

 Esta modificação é necessária para que os parasitos possam se 
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adaptar ao novo microambiente fagolisossomal (Naderer & McConville 

2008). Quando ocorre a fagocitose dos parasitos pelas células dendríticas 

ou macrófagos, dois importantes fatos podem ocorrer, que é a eliminação 

dos parasitos ou sua disseminação para órgãos linfóides regionais, onde 

será iniciada a resposta imunológica, que dirigirá o hospedeiro vertebrado a 

um pólo de resistência ou susceptibilidade à infecção. Se o vertebrado tiver 

um perfil imunogenético de susceptibilidade, o curso clínico da doença 

progredirá, culminando no desenvolvimento da leishmaniose visceral ou 

cutânea, dependendo da espécie de Leishmania que tenha sido inoculada. 

Quando o inseto vetor saudável realizar o repasto sanguíneo no hospedeiro 

vertebrado infectado, o flebotomíneo também se infectará podendo reiniciar 

o ciclo das leishmanioses (figura 2). 
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Figura 2 – Ciclo de vida dos parasitos pertencentes ao gênero Leishmania. 1 
– representa o repasto sanguíneo de flebotomíneos infectadas e o início da 
infecção em humanos; 2 – após infecção, as formas promastigotas são 
fagocitadas por células apresentadoras de antígenos e se diferenciam em 
amastigotas, que então se multiplicam ativamente nas células hospedeiras 
causando a ruptura destas células (4). Após novo repasto em hospedeiro 
vertebrado, as fêmeas de flebótomos podem ingerir células infectadas (5), 
que por ação de uma série de enzimas digestivas do inseto serão rompidas 
liberando as formas amastigotas (6), que novamente se diferenciarão em 
promastigotas (7), se ligarão à superfície intestinal destes insetos e se 
multiplicarão (8), e se tornarão capazes de infectar novo hospedeiro 
vertebrado após novo repasto sanguíneo (9), reiniciando então o ciclo. 
Adaptado de Centers for Disease Control.   

  

 A única espécie causadora de leishmaniose visceral no Brasil é a 

Leishmania (Leishmania) chagasi, ou L. (L.) infantum para alguns autores 

(Carneiro et al. 2011; Oliveira et al. 2011). Ela é considerada uma 

enfermidade generalizada e crônica, sendo caracterizada classicamente por 

febre irregular e de longa duração, hepatoesplenomegalia, linfoadenopatia, 

anemia com leucopenia, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia, 

emagrecimento, edema e estado de debilidade levando à caquexia e 
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finalmente ao óbito se o paciente não for tratado (Silveira et al. 2010). A 

doença pode ser considerada espectral, determinando diferentes formas 

clínicas, que varia de uma forma assintomática até a forma clínica clássica, 

definida por todas as características relatadas acima. 

 Por outro lado, a Leishmaniose Cutânea, ou Tegumentar Americana 

(LTA) no Brasil, pode ser causada por diferentes espécies, como a L. 

(Viannia) braziliensis, L. (L.) amazonensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) shawi, 

L. (V.) lainsoni, entre outras. Esta doença é caracterizada pelo 

comprometimento do tecido cutâneo e secundariamente, dependendo da 

espécie de Leishmania e dos fatores imunogenéticos do hospedeiro, por 

lesões no tecido mucocartilaginoso. É considerada uma doença polimorfa 

devido aos diferentes tipos de lesões que podem se manifestar na pele, 

sendo a úlcera leishmaniótica, a manifestação mais recorrente, 

apresentando contornos circulares, bordas salientes e infiltradas, fundo com 

granulação grosseira e avermelhada e com discreto exsudato. O 

comprometimento mucoso pode surgir conjuntamente com as lesões 

cutâneas ou mesmo meses após o desaparecimento dos sinais clínicos, 

podendo ocorrer perfuração do tecido cartilaginoso do septo nasal ou do 

palato.  

 Portanto, no Novo Mundo, a diversidade de espécies existentes gera 

um amplo espectro clínico encontrado na doença humana e experimental. 
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1.2 – Epidemiologia 

 

 As leishmanioses são endêmicas nos 5 continentes, em 88 países 

localizados nas regiões tropical e subtropical, sendo a prevalência mundial 

superior a 12 milhões de casos, e ainda 350 milhões de pessoas encontram-

se em situação de risco em contrair a enfermidade. Contudo, a notificação 

dos casos é obrigatória apenas em 32 países, portanto, há uma alta taxa de 

sub-notificação (WHO, 2001). 

 A leishmaniose visceral ocorre em vários países do Velho e Novo 

Mundos. A doença causada por L. (L.) donovani ocorre em regiões da Índia, 

Nepal, Bangladesh, Sudão, Paquistão e regiões do leste da China. A doença 

causada por esta espécie é considerada uma antroponose, pois é 

transmitida de homem para homem na maioria dos países citados. Em 

outras localidades, tal como o Sudoeste da Ásia, África e Europa, a doença 

visceral é causada pela L. (L.) infantum, sendo, neste caso, os canídeos os 

principais reservatórios da doença. No Novo Mundo, a enfermidade ocorre 

desde a Argentina até o México, sendo a L. (L.) chagasi a principal espécie 

incriminada. Os reservatórios silvestres são as raposas e gambás, além 

disso, os cães domésticos podem ser considerados como principal fonte 

para a infecção humana (Moreno e Alvar 2002). 

 A leishmaniose tegumentar também possui ampla distribuição, 

ocorrendo em diversos países do Velho e Novo Mundos. Na Europa é 

encontrada na região da bacia mediterrânica. Na África, ocorre um maior 
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acúmulo do número de casos no leste e norte, já na Ásia é encontrada 

principalmente nos países do Oriente Médio, sendo a L. major a principal 

causadora da doença. No Novo Mundo, a LTA tem ampla distribuição, desde 

o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, sendo que o Chile e 

Uruguai não possuem ainda registros da doença. Neste contexto, o Brasil 

representa a área endêmica de maior importância médica, uma vez que 

apresenta as maiores taxas de notificação da infecção e a doença tem sido 

detectada em todos os estados brasileiros, sendo associada uma alta taxa 

de indivíduos infectados com L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis e L. 

(V.) shawi (Ministério da Saúde, 2007). 

 As mudanças sócio-econômicas e comportamentais decorrentes do 

processo de globalização e industrialização no Brasil vêm levando a um 

amplo desmatamento, o que permite a entrada de operários em regiões de 

mata, favorecendo, inclusive a colonização de indivíduos em áreas recém 

urbanizadas. Facilitando, em conjunto, o aumento do número de casos e 

diminuição do controle da doença. Embora existam algumas medidas 

profiláticas classicamente aceitas, como o uso de repelentes, telas e 

mosquiteiros, elas não têm sido úteis para impedir o avanço das 

leishmanioses visceral e tegumentar, como tem sido demonstrado por meio 

dos dados epidemiológicos (Sucen, acesso 04/04/2011). Por esta razão, 

uma vacina contra as leishmanioses seria uma eficaz medida profilática de 

controle da doença, uma vez que impediria o desenvolvimento da doença 

em humanos e animais domésticos, e a manteria apenas no ciclo silvestre. 

 Embora seja uma tarefa árdua devido à ampla diversidade de espécies 
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e a variabilidade genética entre cepas, alguns estudos em modelos 

experimentais tem se mostrado interessantes e animadores. Contudo, para 

se atingir tal objetivo, deve-se ter muito bem padronizados os modelos 

experimentais com os quais serão iniciados os testes bem como a resposta 

imunológica que é gerada contra ou a favor do parasito. 

 

1.3 – Imunidade na leishmaniose tegumentar 

 

1.3.1 – Imunidade inata 

Durante a infecção causada por parasitos do gênero Leishmania, 

componentes da resposta imune inata participam ativamente na resposta 

inflamatória local, como os elementos celulares e acelulares da imunidade 

inata, como o sistema complemento e mediadores pró-inflamatórios, assim 

como os neutrófilos e células apresentadoras de antígenos. Após o encontro 

destes componentes com os protozoários ocorre o estímulo de uma resposta 

específica com a participação de linfócitos e geração de resistência ou 

susceptibilidade à infecção. 

 Quando as formas promastigotas são introduzidas na derme através 

da picada do flebotomíneo, o sistema complemento é ativado pela via 

clássica, alternativa ou das lectinas (Mosser e Edelson, 1984, Navin et al. 

1989, Green et al. 1994, Dominguez & Toraño 1999). Esta ativação pode 

induzir a morte de parasitos, sobretudo das espécies cutâneas, que são 

mais sensíveis à lise pelo complemento em comparação com as espécies 
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que causam doença visceral. Além disto, parasitos não infectivos são 

altamente sensíveis à ação do complemento em relação a parasitos 

infectivos, uma vez que os infectivos sofreram uma série de modificações 

morfofisiológicas, que em conjunto aumenta a virulência do protozoário, que 

se torna hábil para infectar hospedeiros vertebrados, processo este 

conhecido como metaciclogênese (Muskus et al. 2002). Durante esse 

fenômeno, ocorre o espessamento do glicocálice na membrana das formas 

promastigotas, o qual é basicamente composto por lipofosfoglicano (LPG), 

bem como ocorre aumento do número da metaloproteinase de 63kDa 

(gp63), permitindo que os parasitos se tornem mais resistentes a ação do 

complemento (Talamás-Rohana et al. 1990). 

Esta resistência ao complemento é basicamente efetuada através da 

inativação do fragmento C3b do complemento ocasionada pela ação da 

gp63, gerando o componente inativo do complemento, o C3bi, capaz de se 

ligar à superfície das formas promastigotas. Os parasitos então opsonisados 

pelo C3bi, são capazes de se ligar aos receptores de complemento, como o 

CR1 e/ou CR3, presente em células fagocíticas, como macrófagos e 

neutrófilos (Figura 1).  
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Figura 3 – A ilustração esquematiza a interação entre as formas 
promastigotas e macrófagos (MØ). Diferentes moléculas superficiais dos 
parasitos como o lipofosfoglicano (LPG) e a metaloproteinase de 63kDa 
(gp63) inativam o componente C3b do complemento e se ligam ao 
componente C3bi do complemento, que então facilita a adesão e entrada 
das promastigotas em macrófagos através de sua ligação aos receptores de 
complemento 1 e 3 (CR1 e CR3). Outros receptores macrofágicos também 
podem se ligar às formas promastigotas, como os receptores de fibronectina 
(FnR) e de manose fucose (MFR). 

 

A inativação do sistema complemento pode causar um interessante 

fenômeno favorável ao parasito, que é a entrada em células hospedeiras 

sem causar alerta da entrada de patógenos, uma vez que este tipo de 

fagocitose não induz uma resposta associada à explosão respiratória (Sacks 

e Sher 2002).  

Embora o sistema complemento possa ser utilizado pelo parasito para 

entrar na célula hospedeira, este componente da imunidade inata também é 

importante para eliminar alguns parasitos, pois em camundongos BALB/c 

depletados de complemento, na fase inicial de infecção por L. (L.) 
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amazonensis, se constatou uma menor resposta inflamatória e alto 

parasitismo, confirmando seu papel protetor e lítico contra as formas 

promastigotas (Laurenti et al. 2004). 

 Os neutrófilos também podem desempenhar papéis opostos na 

infecção causada por Leishmania. Fisiologicamente, os neutrófilos possuem 

um tempo de vida curto, cerca de 6h, mas quando atinge o sítio de infecção 

na derme eles podem fagocitar as promastigotas, quando isto ocorre os 

parasitos conseguem inibir a apoptose espontânea, aumentando assim o 

tempo de vida destas células (Valdés-Reyes et al. 2009). Após cerca de 16 a 

18h os neutrófilos infectados iniciam o processo de apoptose tardia, e neste 

mesmo período os macrófagos chegam ao sítio da infecção e acabam 

fagocitando os neutrófilos apopóticos através do reconhecimento de fosfatidil 

serina na superfície dos neutrófilos. Este tipo de fagocitose não induz uma 

explosão respiratória, favorecendo, desta forma a entrada silenciosa dos 

parasitos nos macrófagos (Brandonisio et al. 2000).  

A permanência destes parasitos nas células hospedeiras finais também 

pode ser facilitada pelos neutrófilos, conforme demonstrado por Afonso et al 

(2008), os quais demonstraram que a fagocitose de neutrófilos apoptóticos 

por macrófagos infectados in vitro com L. amazonensis gerou uma resposta 

anti-inflamatória, dominada pelo fator de crescimento tumoral (TGF)-β e 

prostaglandina E2, favorecendo assim a exacerbação da infecção em 

comparação aos neutrófilos normais. Por outro lado, a interação dos 

macrófagos humanos infectados com neutrófilos necróticos levou a uma 

resposta pró-inflamatória, com alta produção do fator de necrose tumoral 
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(TNF-α) e superóxido  

Embora exista uma via facilitadora da infecção, nem todo neutrófilo 

será permissivo a infecção. Estudos com cepas do Novo Mundo 

demonstraram que os neutrófilos podem gerar uma resposta protetora, pois 

sua depleção em camundongos BALB/c no momento da infecção com L. (V.) 

braziliensis manteve a infecção associada a uma resposta imunológica 

mista, porém os animais depletados que foram inoculados com parasitos e 

neutrófilos tiveram um melhor prognóstico clínico (Novais et al. 2009). A 

despeito dos mecanismos antimicrobianos clássicos dos neutrófilos, 

atualmente se reconhece o importante papel desempenhado pelas 

armadilhas extracelulares neutrofílicas (do inglês neutrophil extracellular 

traps – NET), que pode ser definida como uma rede composta basicamente 

por cromatina e proteínas granulares, que tem como função capturar e 

imobilizar microorganismos no local da infecção (Brinkmann et al. 2004, 

Urban et al. 2006, Fuchs et al. 2007). Estas NET´s são liberadas dos 

neutrófilo após morte celular, processo conhecido como Netose. As NET´s 

liberadas por neutrófilos humanos foram capazes de eliminar formas 

promastigotas de L. (L.) amazonensis (Guimarães-Costa et al. 2009) e 

também há evidências experimentais que a presença das NET´s em cultura 

de macrófagos infectados leva à produção de TNF-α, ativação macrofágica 

e conseqüente eliminação de parasitos (de Souza et al. 2010). 

 A imunidade inata é a primeira linha de defesa contra diversos tipos de 

infecção, mas também pode facilitar a infecção por Leishmania sp. em 

alguns modelos experimentais. Possivelmente, a imunidade inata tem um 
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importante papel na contenção inicial do número de parasitos no hospedeiro, 

favorecendo assim uma progressão mais lenta da infecção, deixando para a 

imunidade adquirida a responsabilidade de eliminar a infecção instalada. 

 

1.3.2 – Imunidade adquirida na leishmaniose cutânea – o papel dos 

linfócitos T CD4+ e CD8+ 

 Uma grande parte do conhecimento sobre imunidade na leishmaniose 

foi adquirido a partir do modelo experimental da L. major, no qual é 

classicamente reconhecido que os camundongos BALB/c são susceptíveis a 

infecção, uma vez que não controlam a multiplicação parasitária devido a 

uma forte resposta Th2 desenvolvida. Por outro lado, os camundongos 

C57BL/6 são resistentes à infecção, pois são capazes de conter a 

progressão parasitária e produzir citocinas do perfil Th1, que levará os 

macrófagos a um estado leishmanicida. Ou seja, os estudos clássicos 

demonstraram que tanto a resistência quanto a susceptibilidade era 

desempenhada por linfócitos T CD4+. 

 Logo após a descrição das subpopulações Th1 e Th2 murinas 

(Mossman & Coffman 1989), foi visto que os camundongos BALB/c 

infectados por L. major possuíam transcritos codificadores de IL-4 nas 

células de linfonodos de drenagem, porém os camundongos C57BL/6 

expressavam primordialmente os transcritos do IFN-γ (Locksley et al. 1987), 

sendo a resistência transmitida por clones de linfócitos T CD4+ produtores de 

IFN-γ a camundongos naïve, enquanto a susceptibilidade era transmitida a 
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animais experimentais através da transferência de clones de linfócitos T 

CD4+ produtores de IL-4. Estes dados enfatizaram a existência de uma 

resposta dicotômica na leishmaniose, visto que o IFN-γ pode modificar 

alguns parâmetros da imunidade inata e adquirida, uma vez que em 

macrófagos, esta citocina pode induzir a produção de uma série de 

compostos antimicrobianos, como o óxido nítrico, e aumentar a expressão 

de moléculas de MHC (Strehl et al. 2005), facilitando em conjunto a 

eliminação do agente infeccioso, bem como uma maior apresentação de 

antígenos aos linfócitos. Esta citocina também pode favorecer a 

diferenciação e proliferação dos linfócitos T (Whitmire et al. 2005), auxiliando 

a amplificação da resposta imune e eliminação de patógenos intracelulares, 

como vírus, bactérias e protozoários (Badovinac et al. 2000). Por outro lado, 

a IL-4 é considerada uma supressora dos linfócitos Th1 produtores de IFN-γ 

e mediadora da diferenciação de linfócitos T CD4+ Th2. Esta citocina 

também apresenta um importante papel na diferenciação e geração de 

linfócitos B de memória. Além disso, ela pode prolongar a sobrevivência de 

linfócitos T e B (Nelms et al. 1999). 

 Embora importantes avanços tenham sido efetuados a partir do 

conceito que IFN-γ teria um efeito protetor e que IL-4 não, uma série de 

experimentos demonstraram que outros fatores derivados dos linfócitos T 

CD4+ também eram importantes na questão da susceptibilidade e resistência 

na leishmaniose cutânea, uma vez que camundongos BALB/c que não 

produziam IL-4 ou seu receptor, devido a uma deficiência genética, eram 

parcialmente susceptíveis a infecção (Noben-Trauth et al. 1996; Noben-
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Trauth et al. 1999), assim como animais tratados com IFN-γ não foram 

capazes de apresentar cura. 

 Nestes casos citados acima, a cura não foi obtida devido a um 

desequilíbrio entre a produção de citocinas indutoras da resposta Th1 e 

efetoras. Uma das principais citocinas indutoras da resposta Th1 é a IL-12, 

que é produzida principalmente por células apresentadoras de antígenos 

(Ruhland e Kima 2009). Primariamente, suas funções se correlacionam ao 

aumento na produção de IFN-γ, à proliferação e atividade citolítica de 

linfócitos T e células natural killer (Kobayashi et al. 1989; Wolf et al. 1991; 

Schoenhaut et al. 1992). Nas leishmanioses, o maior interesse relacionado a 

IL-12 é a sua capacidade de promover o desenvolvimento de respostas Th1. 

E em fato, a administração de IL-12 nas fases recentes de infecção pôde 

direcionar a resposta imune em camundongos BALB/c infectados com L. 

major a um pólo de resistência parcial, pois manteve constantes os níveis de 

IFN-γ durante a evolução experimental da doença, e a resistência gerada 

preveniu a exacerbação das lesões de pele ocasionada por re-inoculação de 

parasitos infectivos (Heinzel et al. 1993; Sypek et al. 1993). Portanto, estes 

relatos indicam que o fenótipo resistente, direcionado pela IL-12, deve ser 

expresso em fases recentes da infecção para que exista uma amplificação 

da resposta imune, assim como da subpopulação Th1 de linfócitos T CD4+, 

para que a eliminação parasitária ocorra. Em adição, a constante produção 

desta citocina auxilia na manutenção de linfócitos de memória produtores de 

IFN-γ (Pakpour et al. 2008), objetivando extinguir a infecção. 

 Alguns estudos in vitro também demonstraram que a ação na ativação 
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macrofágica, e conseqüentemente leishmanicida, do IFN-γ poderia ser 

amplificada na presença do TNF-α (Liew et al. 1990a; Bogdan et al. 1990), 

indicando que ambas as citocinas desempenham funções complementares 

na eliminação de parasitos intracelulares. Estudos in vivo também 

comprovaram a importância desta citocina na eliminação de parasitos, pois 

camundongos BALB/c infectados com L. major e tratados após seis dias 

com TNF-α recombinante, puderam diminuir suas lesões e cargas 

parasitárias, sendo esta resposta associada a ativação macrofágica. 

Contrariamente, a administração de anticorpos anti-TNF-α a estes animais 

favoreceram a progressão da lesão e da carga parasitária nos animais 

infectados e tratados com o TNF-α recombinante (Liew et al. 1990b). 

 Embora muitos destes estudos tenham conseguido atingir um 

importante grau de proteção e amenização dos sinais clínicos da doença 

cutânea e visceral, a persistência de baixos números de parasitos continuou 

representando um desafio para ser superado (Murray 1990). Estes parasitos 

residuais no sítio da infecção pode se associar a um efeito direto da 

presença de IL-10, pois esta citocina tem propriedades antiinflamatórias, 

sendo capaz de suprimir as funções de células dendríticas e reduzir a 

capacidade responsiva de macrófagos mediante sinais de ativação (Moore 

et al 2001). Belkaid e colaboradores (2002) demonstraram que a 

persistência de parasitos é o reflexo da acumulação de linfócitos T 

CD4+CD25+, uma população de células regulatórias produtoras de IL-10, que 

é capaz de suprimir a atividade leishmanicida de linfócitos T CD4+ efetores. 

Aparentemente, esta interação entre poucas células infectadas, linfócitos 
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efetores e células regulatórias permite a geração de uma imunidade 

duradoura e resistente contra re-infecções, pois a constante 

imunoestimulação gerada por antígenos parasitários pode levar a geração 

de memória imunológica e manutenção da proteção. Contudo se houver um 

desequilíbrio entre estas populações pode haver a reativação da doença 

(Bogdan 2008). Ainda tem sido observado que em lesões crônicas onde os 

linfócitos Th1 produzem elevados níveis de IFN-γ, estes também podem se 

autoregular através da produção autócrina de IL-10. Além disso, a 

transferência passiva desta subpopulação linfocitária a camundongos 

BALB/c saudáveis levou a uma exacerbação da infecção causada por L. 

major com altos níveis de IL-4 e IL-10 (Anderson et al. 2007), podendo ser 

este um importante mecanismo de patogenia parasitária ou mesmo um 

processo fisiológico para evitar injúrias imunopatológicas gerada por 

excessiva resposta inflamatória (O´Garra & Vieira 2007). 

 Outras populações celulares também parecem desempenhar 

importantes papéis associados à resistência e susceptibilidade na 

leishmaniose. Neste caso, uma das mais importantes neste contexto, são os 

linfócitos T CD8+. Atualmente, são reconhecidas duas subpopulações 

efetoras de linfócitos T CD8+, que são distinguidas pelo padrão de citocinas 

que produzem após encontro com antígeno. Os linfócitos T CD8+ citolíticos 1 

(Tc1) predominantemente produzem IFN-γ e TNF-α, e são capazes de 

eliminar células alvo por meio de perforina ou mecanismos associados a Fas 

e Fas ligante. Os Tc2 produzem principalmente IL-4, IL-5 e IL-10 e destroem 

células alvos através da via das perforinas. Embora ambas sejam 
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citotóxicas, uma parte desta população também pode auxiliar na patogênese 

da doença, produzindo citocinas inibitórias da resposta Th1, ou mesmo 

alterarando a responsividade de células hospedeiras às citocinas Th1, 

possivelmente pelo fato de adquirem um fenótipo regulatório (Acapezzato et 

al 2004).  

 Para avaliar a função desta população em infecções experimentais 

causadas por L. major, Erb e colaboradores (1996) infectaram camundongos 

deficientes na molécula de MHC-II, ou seja, as células apresentadoras de 

antígenos não eram capazes de apresentar antígenos a linfócitos T CD4+, 

mas apenas aos linfócitos T CD8+. Neste caso, foi visto que o 

desenvolvimento da lesão nos animais deficientes era muito mais lento que 

nos camundongos BALB/c, sendo que os deficientes produziam menos IFN-

γ, IL-4 e IL-10, sugerindo que os menores níveis de citocinas eram 

responsáveis pelo atraso das lesões do que pela presença dos linfócitos T 

CD8+ no sítio da infecção. A ausência da molécula CD8a nos linfócitos T 

também não alterarou o curso da infecção nos camundongos da linhagem 

C57BL/6, indicando que as células CD8 não eram essenciais para conter a 

infecção em modelo de resistência (Huber et al. 1998).  

 Contudo, estas células têm um papel secundário na resistência à L. 

major em algumas situações experimentais. Neste contexto, foi visto que 

camundongos C57BL/6 infectados com baixo número de L. major 

apresentavam acúmulo de linfócitos T CD8+ no sítio da lesão, associado à 

baixa carga parasitária, e o uso de anticorpos mononoclonais anti-CD8a 

para depletar esta população nos animais infectados agravou as lesões e 
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promoveu a diminuição dos níveis de IFN-γ, aumentando sua 

susceptibilidade à infecção, possivelmente pelo fato de que neste modelo de 

infecção tais linfócitos possam regular a produção de citocinas Th2 (Uzonna 

et al. 2004).  

 Alguns protocolos de imunização também demonstraram a importância 

destes linfócitos na geração da resistência, pois camundongos BALB/c e 

C57BL/6 vacinados com formulação contendo antígeno total, proteínas 

recombinantes e adjuvante puderam controlar a infecção, além disto, a 

proteção duradoura foi dependente de linfócitos T CD8+, uma vez que a 

depleção destas células nos animais imunizados se associou a falência da 

proteção mediada pela vacina experimental (Rhee et al. 2002). Embora o 

papel funcional secundário dos linfócitos T CD8+ em modelo murino de 

infecção seja importante, Gaafar et al. (1999) demonstraram que em 

humanos havia altas densidades destas células infiltrantes na lesão no 

momento do diagnóstico, e conforme houve regressão espontânea destas 

lesões, o número dos linfócitos também regrediu, indicando um importante 

papel na contenção de lesões primárias em infecções naturais por L. major. 

Portanto, estas células podem ter um papel funcional importante sob 

algumas condições, sendo que sua presença ou funcionalidade no sítio de 

infecção pode variar nas infecções naturais e experimentais dependendo da 

espécie de parasito, tipo de hospedeiro e dose de parasitos inoculados. A 

figura 4 esquematiza a ação da imunidade nas leishmanioses. 
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Figura 4 – A figura esquematiza a resposta imune direcionada à resistência 
e susceptibilidade nas leishmanioses. Após infecção, se as células 
apresentadoras de antígenos (APC) expressarem tais antígenos via MHC-II 
com produção de IL-12 será estimulada a resposta de linfócitos T CD4+Th1 e 
células natural killer (NK), com eliminação de parasitos. Se houver 
apresentação de antígenos através do MHC-I, ocorrerá a estimulação dos 
linfócitos T CD8+ 1 ou 2. Por outro lado, se houver apresentação de 
antígenos através do MHC-II com produção de IL-4, poderá ser estimulada a 
diferenciação e proliferação de linfócitos T CD4+Th2 e geração de 
susceptibilidade à infecção. Ambas as respostas de resistência e 
susceptibilidades podem ser bloqueadas pela presença de citocinas 
regulatórias, como IL-10 e TGF-β, facilitando a persistência parasitária e 
manutenção da doença. 
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1.4 - Modelos experimentais de leishmaniose tegumentar americana 

 

 Os modelos experimentais desempenham importantes papéis no 

estudo da leishmaniose, uma vez que uma série de importantes descobertas 

sobre os mecanismos imunopatológicos foi evidenciada através do uso de 

animais. Neste contexto, os camundongos, se tornam extremamente 

interessantes, uma vez que podem ser isogênicos e, portanto, possuem uma 

fisiologia muito bem definida, e principalmente porque podem mimetizar uma 

série de aspectos da doença humana, variando de resistência até 

susceptibilidade à infecção. 

 Neste contexto, uma das mais importantes espécies causadoras de 

doença no Brasil é a L. (V.) braziliensis, e uma série de modelos 

experimentais de infecção já foi avaliada. Em hamsters infectados com esta 

espécie foi visto que houve similaridade com lesões humanas, pois nas 

fases iniciais de infecção era observado um infiltrado inflamatório associado 

a áreas de necroses com parasitismo moderado, já nas fases tardias eram 

observados granulomas definidos e deposição de colágeno com baixa carga 

parasitária (Sinagra et al. 1997). Outros modelos também demonstraram ser 

úteis para estudar as alterações histopatológicas causadas por este parasito, 

como o rato Mystromys albicaudatus, cujas características histopatológicas 

estiveram associadas à presença de infiltrado inflamatório difuso pela pele, 

contendo granulomas organizados e macrófagos parasitados. Neste modelo 

experimental foi possível detectar um infiltrado inflamatório discreto 

composto por linfócitos até 12 meses após infecção inicial (McKinney & 
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Hendricks, 1980). Porém foi verificada a relativa resistência de 

camundongos BALB/c a este parasito, a qual pôde ser eliminada quando a 

saliva do vetor foi co-inoculada com as promastigotas ou quando houve o 

bloqueio de citocinas pró-inflamatórias (Donnelly et al. 1998). Além disso, foi 

visto que o sítio da infecção experimental é extremamente importante para 

induzir o perfil final de infecção (Osorio et al. 2003). Neste sentido, de Moura 

e colaboradores (1998) caracterizam um modelo experimental, onde os 

camundongos da linhagem BALB/c apresentaram ulceração na derme da 

orelha, com a presença de um infiltrado inflamatório misto, composto por 

células mononucleares, polimorfonucleares e parasitos viáveis. As altas 

freqüências de linfócitos produtores de IFN-γ devem ter facilitado a 

regressão total da lesão após 10 semanas após a infecção. Possivelmente, 

os níveis aumentados de IL-12 neste tipo de infecção devem facilitar a 

produção de IFN-γ, tanto pelas células natural killer (NK) quanto por linfócitos 

T, ativando as células efetoras e gerando esta resistência (Howard et al. 

1982). Alguns estudos funcionais demonstraram que camundongos BALB/c 

deficientes na produção de IL-12p40 se tornavam mais sensíveis à infecção 

que os selvagens (Souza-Neto et al. 2004), mas a infecção dos animais 

deficientes na produção da molécula biologicamente ativa, a IL-12p70, foi 

maior com comprometimento visceral (Rocha et al. 2007). Possivelmente, a 

resistência dos camundongos à infecção por L. (V.) braziliensis se 

correlaciona a uma maior produção da citocina pró-inflamatória, IL-12, e 

portanto à estimulação da produção de IFN-γ e ativação de células 

infectadas a um estado leishmanicida. 
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 Em um pólo oposto dos modelos murinos de infecção, encontra-se a L. 

(L.) amazonensis. Uma ampla diversidade de trabalhos tem sido realizada 

com esta espécie, em parte porque os parasitos são facilmente cultiváveis e 

também porque é responsável por gerar a forma anérgica difusa de 

leishmaniose tegumentar em humanos. Em praticamente todo modelo 

murino, este parasito pode causar patologia. Andrade e colaboradores 

(1984) demonstraram que os camundongos BALB/c infectados 

apresentaram um grande tamanho de lesão, associado a uma depressão da 

resposta tardia de hipersensibilidade a antígenos do parasito e metástases 

de lesões, uma vez que foram encontrados parasitos até em medula óssea. 

Por outro lado, os camundongos da linhagem A/J apresentaram menor 

tamanho de lesão, reação de hipersensibilidade tardia positiva com a 

presença de parasitos com aspectos degenerados. Posteriormente, foi 

demonstrado que poderiam ocorrer metástases de L. (L.) amazonensis para 

o baço e fígado, além da destruição óssea nos camundongos BALB/c, 

contudo os camundongos DBA-2 desenvolveram uma lesão apenas 

confinada ao sítio de inoculação primária (Abreu-Silva et al. 2004). Do ponto 

de vista imunológico, estes animais também podem desenvolver respostas 

totalmente diversas em comparação aos animais experimentalmente 

infectados com L. (V.) braziliensis. Em camundongos C56BL/10 foi visto que 

o parasito suprime a produção de IFN-γ e aumenta a de IL-4 em fases mais 

recentes de infecção, que por sua vez induz um curso de infecção maior e 

mais agressivo quando comparado aos animais infectados com L. major, 

mas quando é feito um tratamento com anti-IL-4 há uma grande redução da 
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carga parasitária com aumento dos níveis de IFN-γ (Afonso & Scott 1993), 

apontando ao fato de que a IL-4 é uma importante citocina associada à 

patologia. Mas aparentemente nas infecções por L. (L.) amazonensis, a IL-

10 não possui um papel tão importante quanto apresenta nas infecções por 

L. major, pois os camundongos BALB/c com deficiência genética em IL-10 

não apresentaram cura espontânea, apenas uma pequena diminuição do 

tamanho da lesão, sendo requerido um tratamento adicional com anti-IL-4 

para conseguir resolução da lesão nos animais com a deficiência (Padigel et 

al. 2003). 

 Possivelmente, a L. (V.) shawi ocupe, experimentalmente, um pólo 

intermediário entre as infecções causadas por L. (L.) amazonensis e L. (V.) 

braziliensis. Este parasito foi descrito por Lainson e colaboradores em 1989; 

sendo isolado de macacos (Cepus apella e Chiropotes satanas), preguiças 

(Choloepus didactylus e Bradypus tridactylus) e do vetor Lutzomyia 

whitmani. Na maioria destes animais silvestres, foi possível isolar o parasito 

apenas da pele, exceto nos bicho preguiças, onde o parasito pôde ser 

encontrado no baço e fígado, possivelmente pelo fato de possuírem 

temperaturas corpóreas mais baixas, permitindo a visceralização. 

Experimentalmente, foi possível infectar o hamster Mesocricetus auratus, 

sendo que nestes animais houve a caracterização de um pequeno nódulo 

ulcerado no sítio dermal da inoculação, com moderado número de formas 

amastigotas (Lainson et al. 1989). Porém, sua importância médica e 

epidemiológica foi apenas confirmada em 1991, quando foi demonstrado que 

diferentes cepas deste parasito induziam diversos padrões de lesões em 



25 

 

humanos, que variava de únicas a múltiplas, bem como de resposta imune 

celular, uma vez que alguns pacientes apresentavam forte reação positiva 

para o teste de Montengro, enquanto outros eram negativos, exemplificando 

a grande diversidade gênica encontrada dentro desta espécie (Shaw et al. 

1991). Os mesmos autores afirmaram que eram comums casos de infecção 

por este parasito entre o leste de Pará e o Sul do rio Amazonas. Mais 

recentemente, Brito et al. (2009) analisaram a diversidade genética de 

parasitos do gênero Leishmania encontrada na mata Atlântica na região de 

Pernambuco, e detectaram que a maioria dos isolados foram caracterizados 

como L. (V.) braziliensis, contudo 5 deles pertenciam a L. (V.) shawi, ou seja, 

este parasito é capaz de se expandir por diferentes regiões do território 

brasileiro. Por esta razão, estudos experimentais de ordem profiláticas 

devem ser efetuados, uma vez que há grande escassez de estudos com tal 

espécie. 

 

1.5 – Imunizações experimentais 

 

O desenvolvimento de um candidato vacinal contra as leishmanioses 

tegumentares seria um importante passo para eliminar a doença humana, 

pois de acordo com uma série de autores, esta é uma das medidas 

profiláticas mais interessantes para eliminação de patógenos (Marsden 

1984; Van Voorhis 1990). No caso das espécies de Leishmania do Novo 

Mundo, o desenvolvimento de uma vacina contra a LTA pode ser um pouco 

mais árduo devido à extensa diversidade de espécies encontradas. 
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Associado a isto, o fato de que cada espécie poder causar mecanismos 

imunopatológicos distintos complica ainda mais este cenário. Porém, os 

resultados que têm sido encontrados em desafios homólogos são 

estimuladores. 

Uma vacina ideal basicamente deveria estimular a resposta Th1 e 

diminuir um conjunto de fatores imunossupressores. Para isso, o imunógeno 

deveria estimular a produção de IL-12 por células apresentadoras de 

antígenos, que então ativaria populações de linfócitos T CD4+ e CD8+ 

efetores e de memória, produtores de IFN-γ. Quando houvesse o encontro 

destas células com o antígeno ou patógeno, haveria indução e produção de 

IFN-γ e óxido nítrico pelas células infectadas, e portanto a destruição do 

microorganismo. Este quadro imunológico seria o adequado para 

desenvolver imunidade protetora durante uma infecção. 

Nesta tentativa, diversas fontes de antígenos foram avaliadas, como as 

vacinas vivas (parasitos inteiros virulentos), extrato total de parasitos, 

antígenos semi-purificados como membranas, antígenos intracelulares e 

liberados/secretados, proteínas purificadas ou recombinantes e material 

genético (DNA ou RNA). 

As vacinas vivas compreendem basicamente aqueles imunógenos 

formulados com o parasito vivo virulento, atenuados ou modificado 

geneticamente. O método de imunização mais antigo e clássico destas 

vacinas foi nomeado de leishmanização. Este método consistia na 

inoculação do exsudato de lesões ativas dos indivíduos com leishmaniose 

cutânea em indivíduos saudáveis, geralmente em regiões menos expostas 
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do corpo. Tais indivíduos desenvolviam lesões que regrediam 

espontaneamente, e ainda adquiriam imunidade protetora, tornando-se 

assim resistentes a futuras infecções (Nadim et al. 1983). De fato, foi 

demonstrado que indivíduos injetados com um estabilato de formas 

promastigotas virulentas de L. major viáveis e virulentas adquiriam proteção 

completa após leishmanização, associado ao aumento na resposta de 

hipersensibilidade tardia e nos níveis de IFN-γ (Khamesipour et al. 2005). 

Embora se trate de uma interessante técnica, há uma série de problemas 

envolvendo seu uso, como a manutenção da infectividade das cepas após 

longo tempo de cultivo (Greenblatt et al. 1980), e digno de nota é que os 

indivíduos desenvolvem lesão com parasitos viáveis no sítio da inoculação, 

ou seja, eles podem ser considerados reservatórios em potencial, pois as 

lesões demoraram, em média 285 dias para regredir completamente 

(Khamesipour et al. 2005), fato este que limita a utilização deste tipo de 

abordagem para imunização em regiões endêmicas.  

Outra interessante estratégia para imunização é a produção de 

parasitos “cassetes suicidas”. Estes cassetes nada mais são do que 

parasitos modificados geneticamente. Com esta manipulação é possível 

inserir alguns genes no genoma parasitário que por ação de agentes 

externos produzem metabólitos letais aos protozoários (Muyombwe et al. 

1998). A inserção do gene timidina quinase do vírus herpes 1 em L. major 

levou a uma diminuição do tamanho de lesão e da carga parasitária quando 

camundongos BALB/c infectados com tais parasitos eram tratados com 

Ganciclovir. Isto porque o transcrito do gene provindo do vírus herpes era 
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capaz de fosforilar o medicamento Ganciclovir a um produto tóxico, levando 

a morte de protozoários e evitando a cronificação da lesão, bem como a 

permanência parasitária no sítio da inoculação inicial. Além disso, os animais 

submetidos a leishmanização com estes parasitos suicidas quando eram 

desafiados com parasitos selvagens apresentaram proteção completa 

(Muyombwe et al. 1997). Contudo, até o presente momento nenhum teste 

em humanos ou primatas foi efetuado, possivelmente pelo fato de que os 

protozoários modificados geneticamente necessitem de compostos externos, 

como medicamentos, para serem eliminados, fato este que pode também se 

associar a geração de outros microorganismos resistentes a fármacos. 

Outros candidatos vacinais, como os extratos totais dos parasitos 

também se mostraram promissores na indução de proteção em animais 

experimentais e em alguns casos promoviam proteção parcial em humanos. 

Estes antígenos podem ser enquadrados nas vacinas de primeira geração. 

No Brasil, em humanos a eficácia dos extratos totais foi testado inicialmente 

em meados de 1940, utilizando como formulação cinco diferentes espécies 

de parasitos, e em 1970 a formulação começou a ser composta por apenas 

uma espécie, a L. (L.) amazonensis, contudo a eficácia encontrada foi baixa, 

cerca de 50% nos ensaios conduzidos (Pessoa et al. 1940; Mayrink et al. 

1978; Mayrink et al. 1979; Antunes et al. 1986). Atualmente, esta formulação 

conjuntamente com BCG é registrada apenas para uso combinado com a 

quimioterapia em humanos na tentativa de reduzir os efeitos tóxicos e 

dolorosos do tratamento com antimonial pentavalente, pois de acordo com 

Mayrink et al. (2006) este método de tratamento reduz significantemente o 
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tempo de tratamento de indivíduos com leishmaniose cutânea.  

Em modelos experimentais, foi visto que vacinas monovalentes 

constituídas por BCG e extratos totais de L. amazonensis, L. mexicana e L. 

guyanensis também pôde induzir proteção parcial nos camundongos 

C57BL/10 em cerca de 40 a 50% após desafio com formas promastigotas de 

L. (L.) amazonensis. Estes animais apresentaram uma resposta imune 

mista, com variáveis níveis de IFN-γ, IL-4 e anticorpos bem como de taxas 

de linfoproliferações nos animais imunizados, sendo sempre superiores ao 

dos animais controles (Mayrink et al. 2002). Neste estudo, foi visto que 

embora a resposta imune possa ser diferenciada nos diferentes grupos 

imunizados com a vacina monovalente, a proteção induzida pelas diferentes 

formulações foi similar, indicando a existência de antígenos protetores 

conservados entre as espécies cutâneas do Novo Mundo. Embora os 

resultados obtidos sejam interessantes, este tipo de formulação deve ser 

empregada com certa cautela, uma vez que o extrato total de parasitos é 

uma mistura complexa de antígenos, contendo membranas celulares, 

compostos solúveis intracelulares e material genético. Além disso, se 

reconhece a natureza imunossupressora da resposta Th1 de alguns 

antígenos, diminuindo a eficácia de antígenos protetores. De qualquer forma, 

este tipo de método de estudo pode ser útil na descoberta de espécies que 

possuem antígenos mais protetores, e assim através de estudos bioguiados 

se torna possível identificar bons candidatos vacinais definidos. 

Estes antígenos definidos também tem se mostrado extremamente 

interessantes na indução de respostas imunológicas. Estes imunógenos 
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podem ser classificados como pertencentes a 2ª geração de vacinas. Neste 

grupo, se englobam antígenos purificados a partir dos extratos totais de 

parasitos, proteínas recombinantes, antígenos semi-purificados e 

microorganismos, como vírus e bactérias, carreadores de genes 

codificadores de antígenos parasitários. Uma gama imensa de resultados foi 

encontrada com tais tipos de antígenos, variando de proteção a exacerbação 

de doença. Um dos primeiros trabalhos sobre vacinas experimentais de 2ª 

geração com as espécies de Leishmania do Novo Mundo data da década de 

80 (Timm et al. 1980). Neste trabalho, os autores purificaram frações 

antigênicas de membrana plasmática de L. (L.) amazonensis e avaliaram 

sua imunogenicidade em camundongos Swiss. Ficou comprovado que os 

animais que receberam os imunógenos foram capazes de apresentar 

hipersensibilidade tardia quando o antígeno total da desta espécie foi 

injetado subcutaneamente, sendo associado a uma alta taxa de 

linfoproliferação, contudo análises de proteção não foram analisadas. A 

partir desta década, uma ampla diversidade de estudos foram realizados 

(Champsi & McMahon-Pratt, 1988, Kedzierski et al., 2006) com o objetivo de 

bloquear a entrada das formas promastigotas em suas células hospedeiras 

através do reconhecimento inicial de componentes de membrana celular. É 

sabido que as formas promastigotas possuem diversos tipos de 

glicoconjugados de superfície, contudo suas eficiências nas imunizações 

experimentais foram discrepantes. Mitchell e Handman (1985) 

demonstraram que apenas 5 µg de gliconjugados purificados de L. major 

formulado com Corynebacterium parvum, como adjuvante foi suficiente para 
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gerar proteção completa nos camundongos C3H/He, considerados como 

resistentes à infecção por L. major, enquanto que nos BALB/c esta taxa de 

proteção foi alta, mas nas fases tardias de infecção foi observado um 

aumento da lesão, embora de tamanho inferior aos animais apenas 

infectados. Por outro lado, os glicoconjugados de L. (L.) amazonensis não 

foram bons antígenos protetores, pois camundongos BALB/c que receberam 

o imunógeno apresentaram supressão da resposta imunológica, associado a 

uma exacerbação da infecção causada por L. (L.) amazonensis (Rodrigues 

et al., 1987). Mas a imunização intranasal com um glicoconjugado bem 

definido, o LPG de L. (L.) amazonensis levou a um aumento da resposta 

imune celular e diminuição da carga parasitária na pele e nos gânglios 

linfáticos (Pinheiro et al., 2007). Na membrana de parasitos infectivos, há um 

grande número de moléculas de gp63, e como ela é distribuída e bem 

conservada no gênero Leishmania, diversos trabalhos tentaram estudar suas 

propriedades imunogênicas. Camundongos BALB/c e CBA/Ca imunizados 

com gp63 de L. (L.) mexicana encapsuladas em lipossomos apresentaram 

alta taxa de proteção, associada a resposta benéfica de linfócitos T, pois sua 

transferência a camundongos saudáveis também induziram proteção após 

desafio (Russel & Alexander, 1988). Além disso, a imunização de 

camundongos BALB/c com bactérias que expressavam a gp63 levou a uma 

ativação da resposta celular, associada a alta produção de IL-2 e baixa de 

IL-4, e também pela ativação de células T citotóxicas, com capacidade de 

eliminar células tumorais. Em conjunto, este perfil imunológico se associou a 

um aumento da proteção contra L. (L) mexicana (González et al., 1998), 
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porém, até o momento, nenhum estudo demonstrou que os animais 

experimentais tiveram proteção suficiente para que pudesse ser formulada 

uma vacina eficiente contra leishmaniose a partir da gp63.  

Outro interessante candidato vacinal de 2ª geração são os antígenos 

secretados ou excretados pelo parasito. Um dos primeiros estudos 

demonstrando seu potencial foi realizado por Scott e colaboradores (1990), 

que demonstraram que as moléculas secretadas/excretadas pelas formas 

promastigotas de L. major, L. amazonensis e L. braziliensis possuíam 

antigenicidade e induziam proteção contra estes parasitos, associado à 

produção de IFN-γ pelas células efetoras. Posteriormente, foi visto que este 

grupo de antígenos puderam modular a resposta de linfócitos T CD4+ e 

CD8+ na leishmaniose visceral experimental murina, conferindo resistência 

aos camundongos BALB/c e C57BL/6 (Rosa et al., 2006), e também na 

leishmaniose visceral canina, pois os cães imunizados com este imunógeno 

associado ao muramil dipeptídeo apresentaram alta taxa de proteção, com 

produção de altos níveis de IFN-γ que puderam ativar macrófagos e eliminar 

parasitos intracelulares. Tal fato evidencia que além dos ensaios 

experimentais, este tipo de alvo pode ser extremamente interessante para 

proteger os animais em infecções naturais (Lemesre et al., 2007).  

Os antígenos mais protegidos dos parasitos, que são os intracelulares, 

também se mostraram capazes de gerar proteção a modelos experimentais. 

Neste sentido, a imunização com cisteíno proteinase purificada de formas 

amastigotas de L. (L.) amazonensis conferiu proteção em camundongos 

BALB/c após desafio homólogo, sendo a proteção ligada a alta produção de 
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IFN-γ e IL-2 (Beyrodt et al., 1997). Outros trabalhos reforçaram o potencial 

protetor deste antígeno, pois camundongos BALB/c que foram imunizados 

apresentaram lesões de pele diminuídas significantemente em relação aos 

animais não imunizados e maiores níveis de IFN-γ foram observados (Rafati 

et al., 2000). Em cães imunizados com uma combinação de DNA e cisteíno 

proteinase recombinante foi possível detectar altos níveis de proteção 12 

meses após desafio, pois neste período experimental não foi detectado 

parasitos na medula óssea, e os linfócitos extraídos de sangue periférico 

expressaram altos níveis de IFN-γ, porém alguns animais imunizados 

também expressavam IL-10, uma importante citocina relacionada à 

regulação imunológica. Entretanto, camundongos BALB/c imunizados com 

apenas a forma recombinante deste imunógeno apresentou baixa taxa 

protetora, mesmo com elevadas freqüências de linfócitos T CD8+ em 

comparação aos T CD4+ (Fedeli et al., 2010). Tais trabalhos demonstram 

que as vacinas de segunda geração podem ser consideradas importantes 

alvos para o desenvolvimento de novas vacinas efetivas, pois estes 

imunógenos podem reagir e induzir uma série de eventos imunológicos a 

favor do hospedeiro vertebrado tanto em infecções experimentais quanto 

naturais. 

As vacinas de terceira geração são aquelas constituídas por material 

genético do parasito inserido em um vetor, tal como os plasmídeos 

bacterianos. O conceito de vacinas de DNA surgiu na década de 90 (Wolff et 

al, 1990), com a expressão de proteínas alvo em miócitos de camundongos 

como conseqüência da imunização intramuscular de DNA plasmideal 
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carreando genes alvos. As vacinas de DNA apresentam algumas vantagens 

sobre as outras gerações de vacinas, pois seu desenvolvimento é rápido, 

são relativamente simples para produzir e em comparação com outros 

métodos de purificação e identificação de antígenos, são mais baratas, 

estáveis e fáceis de transportar. Outro ponto atrativo para seu 

desenvolvimento é o fato que em um único carreador (plasmídeo) é possível 

inserir mais de um alvo antigênico, facilitando, desta forma, a indução da 

proteção contra mais de uma espécie de agente patogênico. O uso das 

vacinas de DNA também mostrou ser uma interessante intervenção 

profilática na leishmaniose cutânea e visceral, pois a inserção do gene da 

gp63 de L. major no plasmídeo pCMV facilitou o controle das lesões de pele 

em 3 vezes quando comparado aos animais não imunizados, e pôde 

aumentar a produção de IL-2 e IFN-γ, interessantemente, os miócitos dos 

camundongos BALB/c expressavam em sua membrana a gp63, indicando 

que a constante produção deste antígeno pelos miócitos era responsável 

pela indução da proteção encontrada (Xu & Liew, 1985), contudo detectada 

como passageira em estudos subseqüentes (Ahmed et al., 2004). Em 

modelo de leishmaniose visceral murina, foi visto que a gp63 de L. donovani 

inserida no plasmídeo pcDNA também conferiu proteção aos animais 

imunizados, associado a diminuição da carga parasitária tanto no fígado 

quanto no baço e aumento dos níveis de IL-2 e IFN-γ concomitante à 

diminuição de IL-4 e IL-10. Embora este tipo de estratégia de vacinação seja 

interessante e promissora, até o momento nenhum candidato tem sido 

relatado para uso em humanos, possivelmente pelo fato de que relatos 
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conflitantes tenham sido feitos. Digno de nota é que o mecanismo de ação 

destas vacinas ainda não está bem esclarecido, o que, em fato pode 

difilcultar o desenvolvimento de uma vacina propriamente dita (Donnely et 

al., 2005). 

Aparte dos métodos clássicos de vacinação e produção de antígenos, 

há outros que atualmente tem sido empregados para vacinação. Uma 

interessante forma de imunizar animais é utilizar células dendríticas como 

carreadoras de antígenos. Para tanto, estas células são diferenciadas ou 

purificadas e, em seguida pulsadas com determinado antígeno e então 

injetadas em animais saudáveis, objetivando proteção. A racionalidade do 

uso deste método se correlaciona com o fato de que as células dendríticas 

são uma das mais potentes células apresentadoras de antígenos que podem 

mediar a resposta de linfócitos T CD4+ e CD8+ por ter uma alta capacidade 

de migrar aos linfonodos regionais para estimular a resposta imune 

(Banchereau et al., 2000). Moll e Berberich (2001) verificaram que a 

incubação de células dendríticas pulsadas com antígeno total de L. major 

induzia produção de IL-12 por tais células, e quando estas eram injetadas 

em camundongos saudáveis, estes adquiriam proteção duradoura. 

Posteriormente, foi visto que tal método só era eficaz quando os antígenos 

eram capazes de produzir IL-12, e de fato, a incubação de células 

dendríticas com o antígeno LACK pôde aumentar os níveis de expressão de 

IL-12 e após imunização com tais células houve proteção dos animais 

desafiados (Berberich et al., 2003). Esta estratégia de vacinação também foi 

efetuada com L. (V.) shawi, entretanto, quando houve a incubação de 
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antígenos totais de formas promastigotas e antígenos semi purificados com 

células dendríticas, foi possível detectar altos níveis de TGF-β e baixos de 

IFN-γ. Quando estas células foram inoculadas nos animais experimentais 

houve alteração completa da resposta imune celular após desafio, mas 

neste caso, o parasitismo encontrado foi similar entre os grupos analisados 

(Passero et al, dados não mostrados). Esta discrepância entre os resultados 

pode ser o reflexo da diversidade de respostas imunológicas geradas pelas 

cepas do Novo e Velho Mundos.  
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivos gerais 

 

A) Padronizar modelo murino de infecção causada por Leishmania 

(Viannia) shawi; 

B) Avaliar a proteção induzida por antígenos protéicos de L. (V.) 

shawi. 

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

A) Avaliar o grau de proteção induzido por antígenos 

secretados/excretados por formas promastigotas de L. (V.) shawi associando 

seu efeito com a resposta imune celular; 

 B) Comparar o grau de proteção e perfil da resposta imune celular e 

humoral induzidas por antígenos solúveis de formas amastigotas e 

promastigotas de L. (V.) shawi; 

 C) Purificar antígenos a partir do extrato solúvel das formas 

promastigotas de L. (V.) shawi e avaliar o grau de proteção conferido por 

estes antígenos; 

D) Identificar os componentes presentes no antígeno F1 (fração 

purificada a partir do extrato solúvel de promastigotas de L. (V.) shawi) por 

espectrometria de massas; e avaliar a proteção duradoura bem como os 



38 

 

principais aspectos da resposta imune celular e humoral induzida por estes 

componentes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e Métodos 
 



39 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 – Parasitos 

 

Para os estudos in vitro sobre o comportamento biológico de L. (V.) 

shawi, foram utilizadas duas cepas, a MHOM/BR/1989/M8408 (cepa tipo) e 

MHOM/BR/1996/M15789, cedidas gentilmente respectivamente pela Dra. 

Elisa Cupolillo do Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro, Brasil, 

e pelo Prof. Dr. Fernando Tobias da Silveira do Instituto Evandro Chagas 

(IEC), Belém, Pará, Brasil, respectivamente. Tais cepas foram classificadas 

por anticorpos monoclonais e isoenzimas ou na FIOCRUZ ou IEC. As 

formas promastigotas de L. (V.) shawi, de ambas as cepas, foram obtidas a 

partir do isolamento de formas amastigotas presente em pata traseira de 

camundongos BALB/c. Tais formas foram isoladas e expandidas em meio 

RPMI 1640 (Gibco - EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

inativado pelo calor (Gibco - EUA), 1% de HEPES (SIGMA), 10µg/ml de 

gentamicina e 1000UI de penicilina (R10). Todos os experimentos foram 

realizados com parasitos com no máximo quatro passagens a partir do 

isolamento e em fase estacionária de crescimento. Todos os experimentos 

de imunizações experimentais constantes na presente tese foram realizados 

com a cepa MHOM/BR/1996/M15789. 
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3.2 - Animais experimentais 

 

Camundongos das linhagens BALB/c ou C57BL/6, isogênicos, com 

seis semanas de idade foram obtidos no Centro de Bioterismo da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, os experimentos utilizando tais 

animais foram realizados em conformidade com as normas da Comissão 

para análise de projetos de pesquisas do HCFMUSP (CAPEPESQ), sob o 

número de protocolo 0280/07. Os animais utilizados nos experimentos 

realizados no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova 

de Lisboa foram adquiridos do Instituto Gulbenkian de Ciência e mantidos no 

Biotério do IHMT sob condições similares aos que foram mantidos na 

FMUSP. O tratamento dos animais esteve de acordo com os requerimentos 

da União Europeia relativos ao bem-estar dos animais de experiência 

(86/609/CEE) e reconhecidos pela lei nacional (DR DL129/92 e Portaria 

1005/92). 

 

3.3 – Estudos in vitro 

 

3.3.1 - Crescimento de formas promastigotas 

Formas promastigotas de L. (V.) shawi, de ambas as cepas, foram 

plaqueadas a uma concentração de 106 promastigota/mL em um volume de 

10mL, em garrafas de cultura de 45cm2 estéreis (TPP). Foram realizadas 

contagens diárias por 15 dias para se analisar a curva de crescimento das 
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cepas objetivando encontrar o período que tais parasitos estivessem em 

fase estacionária de crescimento. 

 

3.3.2 - Isolamento de macrófagos peritoneais e infecção in vitro com L. 

(V.) shawi 

Camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6 isogênicos foram 

sacrificados por deslocamento cervical e em cabine de segurança biológica 

nível dois, foi inoculado cerca de 5mL de solução fisiológica nos seus 

peritônios. Com o auxílio de material cirúrgico estéril os peritôneos foram 

abertos, e os lavados peritoneais aspirados com pipeta Pasteur, e 

acondicionados em tubos de 15 mL no gelo. As células foram centrifugadas 

três vezes com PBS estéril, a 1000rpm, 10 minutos, 4ºC. As células, de 

ambas as linhagens de animais, foram contadas em câmara de Neubauer 

com azul de trypan (na diluição de 1:10 – 20µL de lavado peritoneal e 180µL 

de Trypan blue). Após contagem, 50% das células foram consideradas como 

sendo macrófagos. As células foram ajustadas a uma concentração de 106 

macrófagos/mL em meio RPMI 1640 completo e alíquotas de 100µL foram 

adicionadas em lamínulas redondas que estavam no interior de placas de 

Petri estéreis. Estas células foram acondicionadas em estufa a 35ºC, 5% de 

CO2 por aproximadamente 120 minutos para adesão de macrófagos. Em 

seguida, cada lamínula foi lavada três vezes com PBS a temperatura 

ambiente para retirar células não aderidas. Tais lamínulas foram 

adicionadas em placas de 24 poços. 
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Para a infecção experimental in vitro, formas promastigotas de ambas 

as cepas (item 4.1) em fase estacionária de crescimento foram lavadas em 

RPMI 1640 (Sigma, USA) completo por 3 vezes, e ajustadas a uma razão de 

5 promastigota/macrófago (aproximadamente 5x105 promastigota/mL) e 

1mL da solução de parasitos foi adicionada a cada poço. Nos poços 

controles foram adicionados apenas 1mL de RPMI 1640 completo. Após 24h 

de infecção, os sobrenadantes dos macrófagos infectados e controles foram 

coletados e congelados imediatamente a -80ºC. As lamínulas foram então 

lavadas três vezes com PBS, secas à temperatura ambiente, fixadas com 

metanol e coradas com Giemsa, sendo então montadas sob lâminas. As 

células foram observadas a um aumento de 1000x sendo então contados 

cerca de 100 macrófagos/lamínula e o índice de infecção foi calculado de 

acordo com a fórmula: 

Índice de Infecção = % de macrófagos infectados x número de 

parasitos/macrófago 

 

3.3.3 - Quantificação dos níveis de óxido nítrico 

A concentração de óxido nítrico foi determinada no sobrenadante dos 

macrófagos peritoneais infectados e controles de ambas as cepas de 

camundongos. Esta determinação foi realizada com kit comercial (Dinâmica, 

Brasil) de acordo com o método descrito por Green et al (1990). Para esta 

análise, cerca de 100µL dos sobrenadantes das culturas foram incubados 

com igual volume do reagente de Griess, composto por 1% de sulfonilamida, 
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0,1% de dihidrocloreto de naftilenodiamina e 2,5% de ácido orto-fosfórico, 

durante 15 minutos à temperatura ambiente, no escuro. Após esta etapa de 

incubação, a placa foi lida em leitor de ELISA utilizando um comprimento de 

onda de 450nm. Os resultados foram expressos em concentração de nitratos 

em cultura, com base em uma curva padrão produzida com concentrações 

conhecidas de nitrato de sódio (Sigma, EUA) dissolvido em meio de cultura, 

variando de 3 a 100µM de NaNO3. 

 

 

3.4 - Evolução da infecção de camundongos das linhagens BALB/c e 

C57BL/6 causada por L. (V.) shawi 

 

3.4.1 - Infecção in vivo 

Para a infecção in vivo formas promastigotas (de ambas as cepas de 

L. (V.) shawi), em fase estacionária de crescimento, foram coletadas por 

centrifugação e então lavadas três vezes com PBS a 3000 rpm, 10 min, 4ºC, 

e sua concentração ajustada para 2x107 promastigota/mL. 

Foram montados dois grupos experimentais, contendo cada 24 

camundongos BALB/c e 24 C57BL/6. Estes animais foram anestesiados 

com uma solução de tiopental contendo 1mg/200µL intraperitonealmente, 

em seguida, os animais foram infectados com 50µL da solução de parasitos, 

(106 promastigota/pata), na pata traseira direita, a pata traseira esquerda 

(não infectada) foi utilizada como pata controle para avaliar o tamanho da 
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lesão, cujas medidas foram efetuadas semanalmente. O tamanho da lesão 

foi obtido subtraindo-se o tamanho da pata infectada pelo valor da pata não 

infectada. Camundongos saudáveis (controles) foram inoculados apenas 

com PBS. 

A cada 2 semanas, por um período experimental total de oito 

semanas, 6 camundongos de ambas as linhagens foram anestesiados com 

tiopental e então foram sacrificados por sangria total, através de punção 

cardíaca. Em seguida biópsias das peles do ponto de inoculação, e os 

linfonodos poplíteais foram coletados para avaliação histopatológica das 

lesões apenas da cepa M15789. Estes materiais foram acondicionados em 

formol tamponado 10% para realização de cortes histológicos e coloração 

com hematoxilina e eosina. Além disso, decalques de baço e fígado de 

ambas linhagens de camundongos foram feitos, fixados com metanol e 

corados com Giemsa, sendo então observados em imersão (aumento de 

1000x) para busca de formas amastigotas. O sangue dos animais foi 

centrifugado a 3000rpm, 4ºC, 10min e o soro coletado e estocado a -80ºC 

até seu processamento.  

 

3.4.2 - Imunomarcação de formas amastigotas 

Para evidenciar as formas amastigotas, cortes de pele e linfonodo 

foram submetidos à reação de imunoistoquímica. Para isso, as lâminas com 

os respectivos cortes histológicos foram desparafinizados em xilol por 15 

minutos à temperatura ambiente, logo após foram hidratados passando por 
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cubas de álcool absoluto, 70%, 50%, 30% e água, seguido por recuperação 

antigênica com tampão citrato 10mM, pH 6,0 a 95ºC por 30 minutos em 

banho Maria, seguido de 20 minutos para resfriamento, cerca de 50ºC. As 

lâminas foram retiradas do tampão citrato e foram feitas seis incubações de 

cinco minutos com peróxido de hidrogênio 3% para bloqueio da peroxidase 

endógena. Para bloqueio de ligações inespecíficas foi realizada uma 

incubação com leite desnatado (Molico-Nestlè) por uma hora a 37ºC. 

Posteriormente, adicionou-se aos tecidos anticorpo policlonal anti-

leishmania produzido em coelho a uma diluição de 1:1600 em PBS com 1% 

de BSA, 1h, 37ºC. Em seguida as lâminas foram lavadas três vezes por 

cinco minutos cada com PBS e 0,05% de Tween 20 (PBST), seguido pela 

adição do anticorpo secundário monoclonal biotinilado anti-IgG de coelho 

produzido em cabra (Dako) e incubou-se por 1 hora a 37ºC. Após este 

período, foram feitas três lavagens de cinco minutos com PBST, seguido 

pela adição de estreptoavidina conjugada a peroxidase (Dako) e incubou-se 

por 45 minutos a 37ºC. Após esse período foram feitas mais três lavagens 

com PBST por cinco minutos, seguido por incubação de 5 – 10 minutos a 

temperatura ambiente com uma solução de diaminobenzidina 0,6mg/mL 

(Sigma, EUA) com 0,03% de peróxido de hidrogênio em PBS. A reação foi 

interrompida pela adição de água destilada, sendo em seguida as lâminas 

lavadas com mais água destilada para retirar o excesso da solução de DAB. 

As lâminas foram contra coradas com hematoxilina de Harris por três 

minutos a temperatura ambiente, desidratadas e em seguida montadas com 

lamínulas utilizando-se Permount (Sigma). 
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Para análise da densidade de formas amastigotas, foi utilizado um 

fotomicroscópio (Zeiss Axioskop 2 plus) acoplado a um microcomputador 

empregando-se o programa AxioVision 4.0. Para esta análise, foram 

fotografados no mínimo 10 campos de cada corte histológico (cada corte 

histológico representava um animal) em objetiva de 40X, e as células 

imunomarcadas foram contadas utilizando o programa Axiovision 4. 

Posteriormente, foi calculada a área de cada imagem (0,03536412 mm2) e a 

média de amastigotas imunomarcadas de cada corte foi dividida pela área 

para o encontro de suas densidades, de acordo com a fórmula: 

 

Densidade de amastigotas= No médio de amastigotas/área total de 

cada imagem fotografada 

 

3.4.3 - Produção de antígeno solúvel de formas promastigotas de L. (V.) 

shawi para análise da resposta imune humoral 

Formas promastigotas, em fase estacionária de crescimento, foram 

lavadas três vezes em PBS, 3000rpm, 10 minutos, 4ºC. Após a última 

lavagem o sobrenadante foi descartado e adicionado ao pellet cerca de 

300µL de tampão de lise, constituído por 20mM de Tris-HCl, 40mM de NaCl 

e 10mM de EDTA (pH 7,3). Em seguida os parasitos foram submetidos a 

três ciclos de congelamento em nitrogênio líquido e descongelamento a 

temperatura ambiente. Esta solução foi submetida à centrifugação por 30 

minutos, 12000rpm, 4ºC. Após esse período, o sobrenadante foi coletado e a 
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concentração de proteínas foi estimada de acordo com o método de 

Bradford usando kit comercial (BioRad, EUA). A concentração de proteínas 

foi estimada utilizando uma curva padrão constituída por albumina bovina na 

seguinte faixa de concentração: 50 a 500 µg/mL. 

 

3.4.4 - Avaliação da resposta imune humoral 

Para avaliar a resposta imune humoral dos grupos experimentais 

infectados por L. (V.) shawi, placas de ELISA de 96 poços de alta ligação 

(Costar, EUA) foram sensibilizadas com o antígeno solúvel das formas 

promastigotas de L. (V.) shawi a uma concentração de proteínas de 

1,0µg/poço em tampão carbonato-bicardonato, pH 9,6 (100mM NaHCO3; 

6mM Na2CO3), por 18h a 4oC. Após este período, as placas foram lavadas 

três vezes em tampão fosfato, pH 7,4 (137mM NaCl; 2,7mM KCl; 8,1 mM 

Na2PO4; 1,76mM KH2PO4) com 0,05% de tween 20 (PBST), e bloqueadas 

com leite desnatado a 10% diluído em PBS por 120min a 37oC. Seguiu-se 

novamente lavagem das placas, três vezes com PBST, e em seguida 100µL 

dos soros dos grupos experimentais (BALB/c e C57BL/6) foram adicionados 

aos poços (1:50) por 60min a 37oC. Controle positivo da reação foi montado 

usando seis soros de camundongos BALB/c cronicamente infectados com a 

L. (V.) shawi (cepa M15789) por um período de aproximadamente quatro 

meses. Os soros dos animais saudáveis foram utilizados como controles 

negativos das reações. Após este período, as placas foram novamente 

lavadas três vezes com PBST seguido pela adição de anticorpo secundário 

anti-IgG total de camundongo produzido em cabra e conjugado com 
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fosfatase alcalina (Sigma, EUA) na diluição de 1:1000 por 60 minutos a 

37oC. Seguindo outra lavagem das placas com PBST, o substrato para-

nitrofenilfosfato (p-NPP) (Sigma, EUA) diluído em tampão fosfato a uma 

concentração de 1mg/mL, (pH 9,6) foi adicionado aos poços por 30min. A 

placa foi então lida em leitor de ELISA a 405nm. Também foram avaliados 

os isótipos nos soros destes animais. O procedimento empregado foi 

essencialmente o mesmo, exceto pelo fato de que os anticorpos secundários 

utilizados foram anti-IgG1 e anti-IgG2a (Invitrogen, EUA) produzidos em 

cabra e conjugados com peroxidase. Neste conjunto de experimentos, para 

desenvolvimento da reação, foi usado o substrato 3,3’,5,5’ 

tetrametilbenzidina com peróxido de hidrogênio (TMB) (B&D, EUA) e a 

solução foi parada através da adição de H2SO4, 2N. 

 

3.5 - Produção de antígenos de L. (V.) shawi para imunizações 

experimentais 

Todos os antígenos obtidos na presente tese e utilizados para 

imunizar os animais experimentais foram esterilizados através de filtros de 

malha 0,22µm (Millipore, EUA). 

 

3.5.1 – Antígenos secretados/excretados pelas formas promastigotas 

de L. (V.) shawi 

Esta parte da presente tese foi desenvolvida em colaboração com a 

Profa. Dra. Gabriela Santos-Gomes, do Instituto de Higiene e Medicina 
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Tropical da Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Para estas imunizações 

houve variações daquelas que foram empregadas para as outras 

imunizações analisadas na presente tese, sobretudo no que diz respeito a 

análise da resposta imune celular. 

Formas promastigotas no 6º dia de cultura foram concentradas por 

centrifugação a 3000rpm, 10min, 4ºC e lavadas três vezes com PBS a 

3000rpm, 10min, 4ºC. Após última centrifugação, estes parasitos foram 

contados e cerca de 5x108 a 109 promastigotas foram acondicionados em 

30mL de meio RPMI 1640 sem soro fetal bovino ou qualquer outra fonte 

protéica por cerca de 24h a 25ºC. Após este período, a cultura foi 

novamente contada para verificar taxa de sobrevivência e então centrifugada 

a 3000rpm, 10min, 4ºC. O sobrenadante foi coletado e concentrado 

imediatamente em centricons (Millipore, Alemanha) 4500rpm, 20min, 4ºC. 

Os centricons possuíam um cut-off de 3kDa. A quantidade de proteínas 

neste material foi estimada através do método de Bradford. 

Este material previamente concentrado foi submetido à eletroforese 

seguindo os preceitos de Laemmli (1970). Após corrida eletroforética um dos 

géis foi corado com nitrato de prata, o outro foi submetido à eletroeluição das 

frações protéicas, de acordo com o trabalho de Rosa, et al (2007), onde as 

bandas entre 75 a 250 kDa foram consideradas pertencentes ao grupo dos 

antígenos de alta massa molecular (MM), as proteínas compreendidas 

abaixo de 75 a 37kDa foram consideradas pertencentes ao grupo dos 

antígenos de média MM e as proteínas abaixo de 37kDa foram consideradas 

pertencentes ao grupo de baixa MM. 
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3.5.2 - Produção dos antígenos solúveis das formas amastigotas 

(AgAma) e promastigotas (AgPro) de L. (V.) shawi 

O antígeno solúvel das formas promastigotas (AgPro) de L. (V.) shawi 

seguiu o procedimento descrito no item 3.6.3. 

As formas amastigotas teciduais foram isoladas de acordo com o 

método descrito por Singal et al 2005, com pequenas modificações. As 

formas amastigotas de L. (V.) shawi foram purificadas das patas traseiras de 

camundongos BALB/c infectados cronicamente, cerca de quatro meses. 

Após sacrifício dos camundongos, as patas traseiras foram extraídas, 

acondicionadas em álcool 70% por cerca de cinco min. Em seguida as 

unhas foram retiradas e o debridamento da pata efetuado. O material 

biológico restante provindo das patas foi cortado em pequenos pedaços e 

macerado em peneiras celulares (Cell strainer) de 70µm (B&D, EUA). A 

suspensão obtida foi submetida a repetidas passagens em agulha número 

1x30; 0.9x25 e 0.55x20 mm acopladas a seringas de 10mL para liberar as 

formas amastigotas das células hospedeiras. A purificação das amastigotas 

foi efetuado através da montagem de um gradiente de Percoll (Sigma, EUA) 

em PBS contendo 550mM de glicose e 20mM de EDTA. A suspensão 

contendo as formas amastigotas foi lavada três vezes com PBS a 3000rpm, 

10min, 4ºC e o pellet resultante foi ressuspendido em 4mL de Percoll 45%. A 

um tubo de 15mL foi montado o gradiente, constituído na base por 1.5mL de 

Percoll 70%, seguido por 4mL de Percoll 45% (contendo as formas 

amastigotas) e pela fase superior contendo 4.5mL de Percoll 70%. Este 

gradiente foi centrifugado a 4500rpm, 90min, 4ºC. Após centrifugação, a 
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interface entre 45 e 70% (contendo as formas amastigotas purificadas), foi 

coletada e lavada três vezes com PBS a 3000rpm, 10min, 4ºC. Uma parte 

do pellet obtido foi colocada em cultura e a outra parte foi ressuspendida em 

tampão de lise, que foi congelada em nitrogênio líquido e descongelada a 

temperatura ambiente por três vezes; posteriormente esta suspensão foi 

centrifugada a 10000xg por 1h, 4ºC e o sobrenadante foi coletado e 

estocado a -80ºC. 

É importante frisar que antes e após a purificação das amastigotas 

usando gradiente de Percoll, células do hospedeiro e formas amastigotas 

foram quantificadas em câmara de Neubauer com o objetivo de se analisar o 

grau de pureza e a porcentagem de rendimento das amastigotas. A pureza 

variou entre 93 a 96% e o rendimento esteve na ordem de 90 a 95%. Além 

disto, alíquotas das amastigotas purificadas que foram adicionadas ao meio 

R10 mostraram-se capazes de se diferenciar em formas promastigotas, 

indicando que o processamento para purificação de tais formas não alterou a 

viabilidade dos parasitos. 

 

3.5.3 - Purificação de antígenos das formas promastigotas de L. (V.) 

shawi através de HPLC de fase reversa 

O antígeno solúvel das formas promastigotas (item 4.6.3) foi liofilizado 

e então o material obtido foi alíquotado em eppendorffs, que continham 

cerca de 10 a 15mg de antígeno liofilizado. Esta massa foi utilizada com 

base no máximo limite de material seco em que é permitido injetar na coluna 
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cromatográfica. 

O sistema cromatográfico utilizado para a purificação foi o HPLC PDA 

991 (Waters), equipado com duas bombas Waters modelo 510/B, um injetor 

automático de amostras U6K com um “loop” de 1ml e uma coluna 

microbodapack C5 0,78 X 30 cm, previamente equilibrada com ácido 

trifluoroacético 0,1% (TFA), pH 3,5 (tampão A) por 15 minutos. 

Paralelamente, a amostra foi solubilizada em 200µL de tampão A e então 

centrifugada para pelletar qualquer material insolúvel. Em seguida, o 

sobrenadante da amostra foi aplicado na coluna cromatográfica e a corrida 

foi monitorada a 280nm. A eluição das amostras foi realizada usando um 

gradiente linear com Acetonitrila 66% em 0.1% de TFA (tampão B) a um 

fluxo constante de 1mL/minuto, sendo o tempo total de corrida fixado a 55 

minutos. Os principais picos protéicos foram coletados, liofilizados e 

estocados a -80ºC para posterior quantificação protéica. Através desta 

metodologia foram obtidos cinco diferentes antígenos, sendo nomeados F1, 

F2, F3, F4 e F5. 

 

3.6 - Análises bioquímicas e bioinformáticas dos antígenos 

 

3.6.1 – Eletroforese 

 A eletroforese em gel de poliacrilamida foi realizada seguindo a 

metodologia descrita por Laemmli 1970. As placas de poliacrilamida foram 

feitas de modo descontínuo, apresentando um gel de empacotamento na 
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concentração de 5% e gel de corrida de 12,5%. O gel de concentração a 5% 

foi preparado utilizando o tampão Tris-HCl 0,5M, pH 6,8 e o gel de corrida foi 

feito utilizando o tampão Tris-HCl 1,0M, pH 8,8. Em ambos os géis foram 

acrescentados 0,1% (v/v) de SDS 20%. A eletroforese SDS-PAGE foi 

realizada em um sistema duplo de mini placas SE 250 Mighty Small II 

(Hoefer Scientific Instruments). As amostras e os marcadores de peso 

molecular foram dissolvidos em tampão de amostra (Tris-HCl, 0,075M, pH 

6,8; 10% de glicerol; 4% de SDS; 0,001% de azul de bromo fenol) e em 

seguida desnaturados a 100ºC, 3 minutos e logo aplicados no gel. A corrida 

eletroforética foi realizada a 40 mA, por cerca de 30minutos. Os géis foram 

então corados com nitrato de prata, utilizando kit comercial (Sigma, EUA).  

 

3.6.2 - Identificação do antígeno F1 através de espectrometria de 

massas 

F1 adquirido através de HPLC de fase reversa foi solubilizado em 

ácido fórmico 0,1% e injetado em uma coluna C18 (75 µm x 100 mm) RP-

nanoUPLC (nanoAcquity, Waters) acoplado a um espectrometro de massas 

(Waters) com uma fonte de nano-eletrospray a um fluxo de 0,6 µL/min. O 

grandiente utilizado foi composto de 2-90% de acetonitrila em 0,1% de ácido 

fórmico por um período total de 45 minutos. O instrumento foi operado em 

um modo “top three”, onde um espectro adquirido seguido pelo MS/MS dos 

picos mais intensos detectados. Os espectros foram adquiridos usando o 

programa MassLynx 4.1 e os dados foram convertidos ao formato mgf pelo 

programa Mascot Distiller 2.3.2.0 (Matrix Science) em seguida foi realizada a 
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busca na base de dados NCBI usando busca MASCOT com 

carbamidometilação com modificação fixada, oxidação da metionina como 

modificação variável e a tolerância de 0,1Da para ambos precursores e 

fragmentos de íons. Fragmentos que não foram identificados através da 

busca MASCOT foram submetidos à busca no banco de dados BLAST do 

NCBI. 

 

3.6.3 Análise de predição de ligação dos antígenos a MHC-I e MHC-II 

A base de dados PredBALB (http://antigen.i2r.a-

star.edu.sg/predBalbc/) se constitui em uma as únicas bases disponíveis 

capazes de predizer quais peptídeos são ligantes ao complexo principal de 

histocompatibilidade I e II (Zhang et al., 2005). Para tal análise, cada um dos 

peptídeos obtidos na espectrometria de massas foi adicionado à base de 

dados do PredBALB, sendo utilizado um cut-off de 8, ou seja, todos os 

fragmentos que obtiveram uma pontuação de ligação igual ou maior que 8 

foi considerado como ligadores a um dos haplótipos de MHC-I ou MHC-II. 

 

3.7 – Imunizações experimentais e desafio 

 

Os antígenos obtidos foram utilizados para imunizar camundongos 

BALB/c. Para isto, foram montados grupos contendo oito camundongos por 

grupo. Estes animais foram imunizados duas vezes, semanalmente, através 

da rota subcutânea no dorso com 25µg/100µL. Animais controle (16 no total) 
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foram injetados apenas com 100µL de PBS. Após 1 semana da última 

imunização, os camundongos imunizados foram desafiados 

intradermicamente na pata traseira direita com 106 promastigotas/50µL em 

fase estacionária (grupos desafiados). Oito dos animais que foram injetados 

apenas com PBS foram infectados com as formas promastigotas (grupo 

infectado) e outros oito foram injetados apenas com PBS (50µL) 

intradermicamente na pata (grupo saudável). A evolução da lesão nos 

grupos imunizados com os antígenos secretados/excretados, AgAma e 

AgPro foi monitora por seis semanas e nos grupos imunizados com as 

frações protéicas purificadas a evolução da lesão foi acompanhada por oito 

semanas pós desafio.  

 

3.8 - Análise de imunidade duradoura induzida pelo antígeno F1 

 

Grupos de seis camundongos BALB/c foram imunizados como 

descrito no item 3.7. Após 16 semanas da última imunização, estes animais 

foram desafiados intradermicamente (item 3.7). A evolução da lesão foi 

acompanhada por oito semanas com medidas semanais do tamanho da 

lesão. Este grupo foi nomeado como F1 – 4 meses. 

 

3.9 - Análise da carga parasitária 

 

A carga parasitária dos animais imunizados com cada um dos 
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antígenos citados foi analisada através de diluição limitante. Animais 

pertencentes aos grupos experimentais foram anestesiados com solução de 

tiopental (1mg/100µL) e foram sangrados através de punção cardíaca. Em 

seguida, fragmentos de pele e linfonodos foram coletados e pesados. Estes 

materiais foram macerados, diluídos a 1:1000 em meio Schneider (Sigma, 

EUA), suplementado com 10% SFB, 10µg/mL de gentamicina e 1000UI de 

amplicilina, e então 200µL desta solução foi adicionada em poços de placa 

de 96 poços estéreis em quadruplicata. Em seguida, foram realizadas 

diluições seriadas (1:4) deste material em dodeplicata, nas próprias placas. 

Estas placas foram vedadas para evitar evaporação e incubadas a 25ºC, por 

15 dias, para que as amastigotas viáveis se diferenciacem em 

promastigotas. Após o período citado, cada placa foi observada e a maior 

titulação em que foi possível observar formas promastigotas foi anotada e a 

concentração de formas promastigotas/massa de cada órgão foi estimada 

seguindo a expressão matemática:  

 

 

3.10 - Análise da resposta imune celular 

Os linfonodos dos grupos experimentais foram masserados e lavados 

em meio RPMI. Em seguida as células foram contadas com auxílio de azul 

de trypan e as suas concentrações ajustadas a 5x105 célula/poço e 

cultivadas em placas de 96 poços. Estas células foram então estimuladas 

com antígeno total de formas promastigotas (10µg/poço). No caso dos 
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animais que foram imunizados com as frações protéicas, as células 

provindas de cada grupo também foram estimuladas com sua respectiva 

fração (1,0 µg/poço). Células sem estímulo também foram avaliadas. As 

placas contendo as células com ou sem estímulos foram acondicionadas em 

estufa umidificada a 37ºC, 5% CO2, por 72h, quando tais placas foram 

centrifugadas a 1000rpm, 10min, 4ºC para coleta de sobrenadante e 

dosagem de citocinas. 

As citocinas foram dosadas de acordo com o método descrito pelo 

fabricante (B&D, USA). São elas: IL-2, IL-4, IL-10, IL-12, IFN-γ, TNF-α e 

TGF-β. Anticorpos monoclonais de captura anti-IL-2 (1:250), anti-IL-4 

(1:250), anti-IL-10 (1:250), anti-IL-12 (1:250), anti-IFN-γ (1:250), anti-TNF-α 

(1:1000) e anti-TGF-β (1:250) foram adsorvidos em placas de ELISA por 18h 

a 4ºC. Em seguida tais placas foram lavadas três vezes com solução de 

PBST e após este passo foi adicionada uma solução de bloqueio das 

ligações inespecíficas, constituído por PBS contendo 10% soro fetal bovino 

por 1h a temperatura ambiente (TA). Após este período, mais três lavagens 

com PBST foram realizadas, seguido pela adição dos sobrenadantes de 

células estimuladas ou não, este material foi incubado a temperatura 

ambiente por 2h, a TA. Em seguida, foram realizadas mais três lavagens 

com PBST e então foram adicionados os anticorpos de detecção biotinilados 

e conjugados com streptoavidina anti-IL-2 (1:250), anti-IL-4 (1:250), anti-IL-

10 (1:250), anti-IL-12 (1:250), anti-IFN-γ (1:250), anti-TNF-α (1:1000) e anti-

TGF-β (1:250) por 1h, TA. Mais seis lavagens foram efetuadas após este 

passo, e seguiu-se pela adição do substrato TMB. A reação foi desenvolvida 
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por aproximadamente 15 minutos, quando então foi adicionado 50µL de 

H2SO4, 2N para finalização da reação. As placas foram lidas a 450nm em 

leitor de ELISA (Costar, EUA). A concentração de cada citocina foi estimada 

com base em uma curva padrão construída com as citocinas. 

A análise da proliferação celular foi efetuada apenas nos grupos F1 – 

4 meses, infectado e saudável. As células cultivadas por 72h estimuladas ou 

não foram lavadas três vezes em PBS e então foi adicionada 50µL de PBS 

contendo 5,0mg/mL de brometo de 3-(4,5-Dimetilltiiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio (MTT) por 4h, em estufa umidificada, 37ºC, 5% CO2. Após 

este período, foi adicionado 50µL de solução de PBS contendo 10% de 

dodecil sulfato de sódio (SDS) para solubilizar membranas biológicas e 

liberar do meio intracelular o formazan convertido pelas células. Após 18h, 

as placas foram lidas a 595nm e a taxa de proliferação celular foi estimada a 

partir da média de absorbância de cada grupo experimental. 

A análise da resposta imune celular realizada para as imunizações 

com os antígenos secretados/excretados pelas formas promastigotas de L. 

(V.) shawi foi realizada de forma diferencial das outras análises, uma vez 

que elas foram desenvolvidas no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da 

Universidade Nova de Lisboa, Portugal. A metodologia descrita abaixo é 

comumente utilizada para análise da resposta imune celular na instituição. 

Linfonodos popliteos dos animais imunizados, desafiados, infectados 

e saudáveis foram masserados e suas células contadas com auxílio de azul 

de trypan. Em seguida, as células recuperadas dos linfonodos foram lavadas 
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em tampão de lavagem (2mM EDTA; 0,5% BSA em PBS – MACS buffer) e 

então incubadas com microbeads acopladas a anticorpos monoclonais anti-

CD4 L3T4 e anti-CD8α (usando a proporção de 107 células para cada 10µL 

de anticorpos anti-CD4 ou anti-CD8 e 90µL de tampão de lavagem) de 

acordo com as instruções do fabricante (Mitenyi biotech, Alemanha). Após 

15 minutos de incubação a 4ºC, foi adicionado cerca de 3 mL do tampão de 

lavagem às células, que foram então centrifugadas a 1000 rpm, 10min, 4ºC. 

Em seguida, estas células foram ressuspendidas em 500µL de tampão de 

lavagem (2mM EDTA e 10% de albumina bovina em PBS). Paralelamente, 

foi acoplada uma coluna de separação (MS, Miltenyi Biotech) ao magneto, 

que foi equilibrada anteriormente a aplicação da amostra com 1mL de 

tampão de lavagem. Após eluição deste tampão, a amostra foi aplicada à 

coluna e 3 lavagens (500µL) com o tampão foram realizadas. Após estas 

lavagens, a coluna de separação foi removida do magneto e 1 mL do 

tampão de lavagem foi adicionado no interior da coluna, sendo então os 

linfócitos T CD4+ ou CD8+ eluídos pela aplicação de pressão com o êmbolo 

da coluna. Células negativas para os marcadores CD4 e CD8 (duplo 

negativas CD4 CD8 – dnCD4CD8) também foram analisadas. Estas 3 

subpopulações celulares (CD4+, CD8+ e dnCD4CD8) foram lavadas com 

tampão de lavagem e o número de células foi ajustado para 5x105. Em 

seguida, procedeu-se a extração de DNA para quantificação da expressão 

de IFN-γ e IL-4 através da reação em cadeia da polimerase em tempo real 

(RT-PCR). Além disso, as células previamente separadas através de 

microbeads foram imunofenotipadas através de citometria de fluxo utilizando 
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os seguintes marcadores: anti-CD3ε (FITC), anti-CD4 L3T4 (Percp) e anti-

CD8α (APC). Tais análises demonstraram que 96% da população de células 

CD4+ purificadas através das microbeads eram linfócitos TCD4+ e 93% da 

população de células CD8+ purificadas eram linfócitos TCD8+. 

 

3.10.1 Quantificação da expressão de IFN-γγγγ e IL-4 

Anteriormente à quantificação, foi necessário produzir padrões de 

HPRT, IFN-γ e IL-4. Para isto, baços de animais saudáveis foram extraídos, 

masserados e cultivados sob estimulação com 1µg/ml de Concanavalina A 

(Sigma, EUA).  

Após 72h de cultivo, o RNA total foi extraído de culturas de 

aproximadamente 5x105 células, utilizando um kit comercial RNeasy Mini Kit 

(Qiagen), sendo o protocolo efetuado de acordo com as instruções do 

fabricante. As amostras de RNA foram desnaturadas durante 5 min a 65 °C 

e posteriormente sintetizadas em cDNA através de uma reação de 

transcrição reversa a 37°C, durante 60 min, na presença de 200U da enzima 

transcriptase reversa (Moloney Murine Leukemia Virus – Reverse 

Transcriptase - MMLV-RT; Promega, USA), 3 mM do tampão MMLV-RT (250 

mM Tris-HCl, pH 8.3, 375 mM KCl e 15 mM MgCl2, 50 mM DTT) (Promega), 

10 mM de BSA (Roche), 0.5 mM desoxirribonucleotídeos (dNTPs) (Bioline, 

UK), 0.1 µg Oligo (dT)15 (Promega) e 40 U da enzima inibitória da 

ribonuclease (RNAsin) (Promega) e 1 µg de RNA de cada amostra. Por 

último, as amostras foram aquecidas a 95 °C, durante 5 min, para inativação 
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da enzima RT, e acondicionadas a -20 °C. Em cada reação foi incluído um 

controle negativo (amostra sem RNA).  

A escolha das seqüências de primers sense e anti-sense de cada 

gene, descritos na Tabela I, foram desenhadas usando o software bioedit. 

 

Tabela I - Genes-alvo, seqüências dos primers sense e anti-sense e 

referência bibliográfica das citocinas IFN-γ e IL-4 e do gene de controle 

interno HPRT. 

 

Genes Primers sense (SE) e reverse (RE) Referências 

HPRT 

 

SE – 5’ GCTCGAGATGTCATGAAGGAGAT 3’ 

RE – 5’ CCAGCAGGTCAGCAAAGAACT 3’ 

Rodrigues et al., 2006 

IFN-γ 
SE – 5’ ATGATCCGCGACGTGGAA 3’ 

RE – 5’ ACCGCCTGGAGTTCTGGAA 3’ 
Rodrigues et al., 2006 

IL-4 
SE – 5’ CTGCTCTCCTTTCTCAGGGGT 3’ 

RE – 5’ GTGTGCAGTGCTATCATCCAA 3’ 
Rosa et al., 2006 

 

3.10.2 – PCR, purificação e clonagem do produto amplificado em 

vetores plasmideais 

O cDNA (2 µL) de cada gene foi amplificado por PCR convencional 

usando uma concentração final de 0.5 µM de cada primer (sense e 

antisense), 1X tampão de reação (160 mM (NH4)2SO4, 670 mM Tris-HCl pH 

8.8, 0.1 % Tween 20) (Bioline), 2.5 µM MgCl2 (Bioline), 0.2 mM dNTPs e 

0.04 U/µl da enzima Taq polimerase (Bioline) em um volume final de 18 µL. 
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O termociclo utilizado foi o seguinte: 

 

94ºC 5 min  

94ºC 20 seg  

30 ciclos Ta= 59ºC 30 seg 

72ºC 30 seg 

72ºC 3 min  

 

Os fragmentos amplificados a partir do cDNA foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose a 3% (p/v) (Sigma, EUA) ao qual se 

adicionou brometo de etídio (concentração final 0.5µg/mL) em tampão TAE 

1X (0.04 M Tris-HCl pH 8.0, 0.02 M acetato de sódio, 0.002 M EDTA) 

durante cerca de 80 min a 100 V. Confirmou-se a presença dos genes 

através da sua visualização no sistema UVIDOC (Alfagene, EUA) sob luz 

ultravioleta, por emissão de fluorescência do brometo de etídio intercalado 

com o DNA.  

Os produtos obtidos foram purificados usando o kit comercial High 

Pure PCR Product Purification (Roche) de acordo com as instruções do 

fabricante. Este protocolo é realizado para remover sais, restos de primers e 

nucleotídeos não incorporados que podem interferir com a inserção do gene 

no vetor plasmideal. O produto de PCR purificado foi quantificado usando o 

espectrofotômetro NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific). Em seguida, o 

produto purificado de cada gene foi inserido no vetor pGEMT (Promega, 
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Alemanha) uma vez que durante a amplificação por PCR dos genes em 

estudo a enzima utilizada (Taq polimerase) apresenta atividade 

proofreading, ou seja, adiciona ao gene uma cauda 3’-A que assim se ligará 

aos terminais T no vetor pGEMT Easy linearizado. Para cada reação, usou-

se 5 µL tampão de ligação, 1 µL da enzima T4 DNA ligase, 1 µL do vetor 

pGEM-T Easy Vector e a quantidade apropriada do gene purificado, em um 

volume final de 10 µL, incubando-se em seguida a 4 °C, 18h. A quantidade 

necessária de gene para a reação de ligação foi calculada de acordo com a 

seguinte fórmula:  

ng gene = ng vetor x tamanho do gene (kb) x razão gene:vetor 

tamanho de vetor  (kb) 

 

A proporção gene:vetor foi otimizada para 9:1, a quantidade de vetor 

utilizada foi 50 ng e o tamanho do vector em kb é de 3.015.  

A transformação dos fragmentos ligados ocorreu em Escherichia coli 

competentes (JM 109 High Efficiency Competent Cells; Promega) após 

adicionar 50 µL das bactérias e 2 µL da reação de ligação,as células foram 

incubadas por 20 min no gelo. As células foram posteriormente submetidas a 

um choque térmico a 42 °C durante 60 segundos e imediatamente 

colocadas no gelo durante 2 min. Juntou-se 950 µL de meio SOC (Promega) 

e as bactérias transformadas foram incubadas a 37 °C sob agitação (150 

rpm) durante 1h. 100 µL de cada cultura transformada foi plaqueada em 

placas de Luria broth – LB - (Lennox, Scharlau Microbiology), contendo 100 

µg/mL de ampicilina (Sigma), 0.5 mM de isopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside (IPTG) (Sigma) e 80 µg/mL de 5-bromo-4-chloro-3-
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indolyl-galactopyranoside (X-Gal) (Sigma) permitindo a identificação dos 

recombinantes através do diferenciação de colônias brancas e azuis. As 

placas foram incubadas a 37°C entre 16-18 h e as colônias de cor branca 

resultantes da interrupção da funcionalidade da seqüência do gene que 

codifica a β-galactosidase (lacZ) e que por isso não possuem os plasmídeos 

recombinantes com o gene corretamente clonado, foram crescidas em 10 

mL de meio LB com ampicilina, sob agitação (250 rpm), durante 12-16 h. O 

DNA plasmideal foi extraído usando o kit High Pure Plasmid Isolation 

(Roche), de acordo com as instruções do fabricante. Após purificação, foi 

confirmada a presença dos genes através de PCR convencional e 

eletroforese em gel de 3 % de agarose. Além disso, foi feita uma análise de 

restrição com a enzima Bcn I que corta regiões específicas do vetor pGEMT, 

gerando quatro fragmentos ou bandas de diferentes tamanhos esperados e 

dependendo da presença ou não do gene de interesse. Assim, 4µL do 

plasmídeo recombinante foram incubados durante 2 h a 37°C, juntamente 

com 1 µL da enzima de restrição Bcn I, 10 µL de 1x tampão Tango (33 mM 

de Tris-acetato, pH 7.9, 10 mM de acetato de magnésio, 66 mM de acetato 

de potássio e 0.1 mg/mL de BSA) e 4 µL de água Mili Q. Os fragmentos 

obtidos foram visualizados após eletroforese (1 h a 110 V) em gel de 

agarose (1 %). 

 

3.10.3 - Construção de curvas padrão e PCR em tempo real para a 

quantificação absoluta da expressão gênica  

As curvas-padrão para cada gene foram construídas após a 
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quantificação do DNA plasmideal recombinante de cada gene pretendido e 

obtido por clonagem (NanoDrop 1000, Thermo Fisher Scientific). Fizeram-se 

diluições em série de 0.016 a 250 pg/µL e reações independentes de PCR 

em tempo real, nas quais as amostras dos padrões foram utilizadas em 

duplicata. A partir das curvas-padrão obtidas calculou-se a eficiência de 

amplificação (E=101/-DECLIVE – 1) para cada gene. Consideraram-se 

aceitáveis os ensaios com eficiência superiores a 90 %.  

A quantificação absoluta da expressão de mRNA dos genes 

codificadores de IFN-γ e IL-4 foi analisada em linfócitos T CD4+ e CD8+, bem 

como células dnCD4CD8, após extração de RNA e síntese de cDNA das 

células dos animais pertencentes aos diferentes grupos experimentais. O 

PCR em tempo real foi realizado no equipamento ABI GeneAmp 5700-

sequence detection system (Applied Biosystems, USA) em um volume total 

de 20 µL contendo 2 µL de cDNA de cada amostra ou de cada diluição do 

DNA plasmideal (padrão), 300 nM dos primers sense e anti-sense 

específicos de cada gene e 10µL de SYBR Green I dye PCR Master Mix 

(Applied Biosystems). A reação de cada amostra foi realizada em duplicata, 

com as seguintes condições: 10 minutos a 95 °C para a ativação da 

AmpliTaq Gold, seguidos de um total de 40 ciclos de 15 s a 95 °C e 1 min a 

60 °C.  

Número de cópia de cada gene foi normalizado pelo HPRT e os 

resultados foram expressos como número de cópias de cada gene por 1000 

cópias de HPRT. 
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3.11 - Análise da resposta imune humoral 

A resposta imune humoral foi avaliada no soro dos diferentes grupos 

de camundongos imunizados, desafiados, infectados e saudáveis, de acordo 

com o item 3.4.3 

 

3.12 - Análise das populações de linfócitos CD4+, CD8+, CD45RB+ e 

CD62L+ nos grupos imunizados com o antígeno F1 

As análises dos linfócitos foram realizadas através de citometria de 

fluxo. Camundongos BALB/c pertencentes aos grupos submetidos à 

imunização com F1 e posteriormente desafiados, infectados e saudáveis 

foram sacrificados, seus linfonodos popliteos foram masserados e as células 

foram contadas com azul de trypan. As células dos grupos foram ajustadas 

para a concentração de 8x106 células/mL e então foram adicionadas em 

placas de 96 poços, fundo em formato V para marcação com cada um dos 

anticorpos (B&D, EUA). Inicialmente, as células foram lavadas 2 vezes com 

MACS buffer a 1000 rpm, 10min, 4ºC. Em seguida, estas células foram 

ressuspendidas em um volume final de 50µL de MACS buffer conjuntamente 

com os anticorpos monoclonais anti-CD3ε (FITC), anti-CD4 L3T4 (PerCP), 

anti-CD8α (Alexa Fluor 700), anti-CD45RB (PE) e anti-CD62L (APC) 

previamente diluídos a 1:100 por 30 minutos a 4ºC, no escuro. Após este 

período, as células foram submetidas a duas lavagens com 170 µL de 

MACS buffer e fixadas com 100µL de paraformaldeído 1%. A aquisição das 

amostras foi feita em um citômetro FACSCanto (B&D). Para compensação, 
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foram utilizado beads (B&D) monomarcadas com cada um dos anticorpos 

utilizados. Foram adquiridos cerca de 8x105 eventos para cada grupo 

experimental e os dados foram analisados utilizando o programa FlowJo 

(TreeStar, EUA). A estratégia de análise se baseou na identificação inicial 

das células CD3+, seguido pelos linfócitos CD4+ e CD8+, tais populações 

linfocitárias foram em seguida caracterizadas pelo marcador CD62L de 

acordo com sua baixa (low) e alta (high) expressão de tal marcador. 

Após aquisição de dados no programa computacional, foi calculada a 

freqüência média de cada uma das populações linfocitárias bem como as 

populações CD3+CD4+CD62L e CD3+CD8+CD62L. A estratégia para 

aquisição de dados é simplificada na figura 5. 

 

Figura 5 – Estratégia de gate utilizada para analisar a freqüência de linfócitos 
T. A imagem exemplifica a imunofenotipagem dos linfócitos T CD8+ dos 
grupos saudáveis. 
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3.13 - Análise estatística 

Os experimentos foram repetidos três vezes. Cada grupo 

experimental foi constituído por seis a oito camundongos da linhagem 

BALB/c e/ou C57BL/6. Os dados estão apresentados como a média 

aritmética ± desvio padrão. A análise estatística empregada foi o teste não 

paramétrico de Kruskall-Wallis para comparação de grupos múltiplos. 

Posteriormente, foi feito o teste de Mann-Whitney para análises pareadas. A 

diferença foi considerada significativa quando p<0,05 
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4 - RESULTADOS 

 

 

4.1 – Estudos in vitro 

 

4.1.1 - Crescimento das formas promastigotas 

 O crescimento das formas promastigotas de ambas as cepas em 

cultura foi investigado por um período de 15 dias. Os dados obtidos 

mostraram que as cepas apresentaram um perfil diferenciado de 

crescimento, com uma fase lag de aproximadamente três dias, uma fase 

logarítmica de dois dias para a cepa M15789 e de três para a M8408, 

seguido por uma fase estacionária de três dias para a cepa M15789 e de 2 

dias para a M8408. Em seguida ocorre um declínio em ambas as culturas. 

Comparativamente, a cepa M15789 proliferou significativamente mais em 

comparação a M8408 (p<0.05) a partir do 2º dia de cultura (figura 6). 
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Figura 6 – O crescimento das formas promastigotas das cepas M15789 e 
M8408 foi acompanhado por 15 dias, com contagens diárias. †p<0.05 indica 
que o crescimento da cepa M15789 diferiu significantemente da M8408. 

 

4.1.2 – Infecção in vitro de macrófagos e produção de nitratos 

 Foram realizadas infecções in vitro em macrófagos peritoneais com o 

objetivo de comparar a infectividade das cepas M15789 e M8408 através do 

índice de infecção. Neste caso, a cepa M15789 apresentou um índice de 

infecção significantemente maior que o da cepa M8408 (p<0.05) em ambos 

os macrófagos peritoneais isolados dos camundongos das linhagens BALB/c 

e C57BL/6, na ordem de 3,5 e 5,2 vezes, respectivamente (figura 7A). 

 Por outro lado, os macrófagos peritoneais de ambas as linhagens de 

camundongos produziram níveis similares de nitratos, independentemente 

da cepa usada na infecção in vitro (figura 7B). 

 



71 

 

 

Figura 7 – Índice de infecção (A) e níveis de nitratos (B) em macrófagos 
peritoneais de camundongos BALB/c e C57BL/6 infectados com formas 
promastigotas de L. (V.) shawi. *p<0,05 indica que o índice de infecção da 
cepa M15789 diferiu significantemente da M8408 em ambos os macrófagos 
peritoneais de camundongos BALB/c e C57BL/6. 
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4.2 – Estudos in vivo 

 

4.2.1 – Comparação da infectividade das cepas M15789 e M8408 de L. 

(V.) shawi 

 Foi realizada uma infecção comparativa entre as duas cepas de L. 

(V.) shawi nos camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6. 

 Tanto em camundongos BALB/c (figura 8A) quanto em C57BL/6 

(figura 8B) a cepa M15789 foi mais infectiva em comparação a M8408 a 

partir da 2ª e 3ª semanas pós-infecção (PI), respectivamente. Como a cepa 

M15789 foi mais infectiva, os estudos subseqüentes foram desenvolvidos 

empregando-se tal cepa. 
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Figura 8 – Comparação entre as infectividades das cepas M15789 e M8408 
foi medida através do tamanho da lesão no sítio da inoculação subcutânea 
nas patas traseiras de camundongos das linhagens BALB/c (A) e C57BL/6 
(B). †p<0.05 indica que o crescimento da lesão de camundongos infectados 
com a cepa M15789 diferiu significantemente da M8408. 
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4.2.2 – Comparação da infectividade e patogenicidade da cepa M15789 

em camundongos BALB/c e C57BL/6 

 

4.2.2.1 – Tamanho de lesão e densidade parasitária na pele e em 

linfonodos popliteais 

 O curso da lesão nos camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6 

foi similar até a 3ª semana PI (figura 9). A partir deste período experimental, 

houve crescimento significativo do tamanho de lesão em ambas as 

linhagens de camundongos até a 8ª semana PI (p<0,05). Após a 3ª semana 

PI os camundongos BALB/c apresentaram tamanho de lesão superior aos 

C57BL/6 (p<0,05), sendo que na 8ª semana PI este aumento foi de 1,7 

vezes. 



75 

 

 

Figura 9 – A evolução da lesão em camundongos BALB/c e C57BL/6 
infectados com L. (V.) shawi foi analisada durante oito semanas. * e ** 
p<0.05 indicam que o tamanho da lesão diferiu significantemente do início 
da infecção nos camundongos BALB/c e C57BL/6, respectivamente; †p<0.05 
indica que o crescimento da lesão de camundongos BALB/c diferiu 
significantemente do que em C57BL/6. 

 

 A densidade de formas amastigotas na pele de ambas as linhagens 

de camundongos aumentou significativamente com a evolução da lesão, e 

em comparação à 2ª semana PI todos os períodos experimentais 

apresentaram aumento da carga parasitária na pele (p<0,05). 

Comparativamente, os camundongos da linhagem BALB/c apresentaram as 

maiores densidades parasitárias (Figura 10) em relação aos camundongos 

C57BL/6 a partir da segunda semana PI (p<0,05), na ordem de 2,2; 2,3 e 1,5 

vezes, respectivamente. 
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Figura 10 – Densidade das formas amastigotas na pele de camundongos 
BALB/c e C57BL/6 infectados com L. (V.) shawi. * e ** p<0.05 indicam que a 
densidade de amastigotas na pele diferiu significantemente da 2ª semana PI 
nos camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6, respectivamente; 
†p<0.05 indica que a densidade de amastigotas na pele dos camundongos 
BALB/c foi significantemente maior que em C57BL/6. 

 

 Através da metodologia empregada, foi possível detectar formas 

amastigotas nos linfonodos popliteais dos camundongos de ambas as 

linhagens na 6ª e 8ª semana PI, mas sem diferenças significativas na 

densidade parasitária entre tais períodos experimentais e as linhagens de 

camundongos (figura 11). 
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Figura 11 - Densidade das formas amastigotas no linfonodo poplíteo de 
camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6 infectados com L. (V.) 
shawi. 

 

 Nos decalques de baço e fígado de ambas as linhagens de 

camundongos não foram encontradas formas amastigotas. 

 

4.2.2.2 – Análise histopatológica 

Nos camundongos da linhagem BALB/c, foi observado na 2ª semana 

PI um infiltrado inflamatório discreto na derme constituído por células 

polimorfonucleares e mononucleares com um parasitismo discreto. Na 4ª 

semana PI, este infiltrado inflamatório apresentou-se em caráter moderado 

distribuído mais difusamente pela derme, formado por altas densidades de 

células mononucleares com um parasitismo moderado. Áreas focais de 

necrose foram observadas (Figura 12 – de A a C). Na 6ª e 8ª semanas PI foi 

observado um perfil histopatológico similar, onde um infiltrado inflamatório 
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intenso estava distribuído difusamente pela derme, formado por muitos 

macrófagos altamente parasitados, linfócitos, poucos plasmócitos, presença 

de baixa densidade de leucócitos polimorfonucleares, sendo encontradas 

áreas de necrose tecidual (Figura 12 – de D a F). 

 

 

Figura 12 – Aspecto histopatológico da pele de camundongos BALB/c. A - 
Aos 30 dias PI, o infiltrado inflamatório esteve distribuído difusamente pela 
derme (coloração em H&E, aumento de 100x); B – infiltrado inflamatório 
misto com presença de moderadas densidades de células 
polimorfonucleares aos 30 dias PI (coloração em H&E, aumento de 200x); C 
- o parasitismo foi moderado aos 30 dias PI (imunomarcação de formas 
amastigotas, aumento de 400x). D - aos 60 dias PI houve um intenso 
infiltrado inflamatório difuso pela derme com presença de necrose tecidual 
(coloração em H&E, aumento de 100x); neste período detectou-se baixas 
densidades de polimorfonucleares (coloração em H&E, aumento de 400x); F 
- alto parasitismo tecidual aos 60 dias PI(imunomarcação de formas 
amastigotas, aumento de 400x). As setas indicam as formas amastigotas e o 
asterisco os polimorfonucleares. 
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Através de coloração em H&E também foi possível verificar as 

modificações ocorridas nos linfonodos popliteos dos grupos dos animais 

infectados com L. (V.) shawi. Na 2ª semana PI não foram encontradas 

formas amastigotas, porém os folículos linfóides mostravam um leve grau de 

ativação, constatado pela presença de das poucas células com núcleos 

grandes com cromatina frouxa e nucléolo proeminente. Na 4ª semana PI o 

quadro histológico do linfonodo era semelhante, o parasito ainda não pôde 

ser econtrado e a ativação folicular ainda era discreta. Na 6ª semana PI 

foram encontradas poucas formas amastigotas no interior de macrófagos na 

região subcapsular. A região medular havia poucos macrófagos 

discretamente infectados. A região da cápsula apresentava-se espessada 

por uma infiltração de células polimorfonucleares e mononucleares. Foi 

observada também uma ativação mais proeminente dos centros 

germinativos (Figura 13 A, B e C). Na 8ª semana PI um número maior de 

parasitos foi observado no interior de macrófagos na região subcapsular e 

também em macrófagos na região medular do linfonodo. Os centros 

germinativos se mostravam maiores e com maior grau de ativação (Figura 

13 D, E e F). Os linfonodos dos animais controles, em todos os períodos 

experimentais, não apresentaram alterações histológicas.  
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Figura 13 - Aspecto histopatológico de linfonodos dos camundongos BALB/c 
infectados com L. (V.) shawi. A - aos 45 dias PI, foi observado uma maior 
ativação dos folículos linfóides (seta, aumento de 200x, coloração H&E); B - 
espessamento da cápsula com a presença de polimorfonucleares aos 45 
dias PI (asteriscos, aumento de 400x, coloração em H&E); C – presença de 
formas amastigotas intracelulares na região medular aos 45 dias PI (seta, 
aumento de 400x, imunomarcação). D - aos 60 dias PI, foi observado uma 
maior ativação dos folículos linfóides (seta, aumento de 200x, coloração 
H&E); E – presença de infiltrado misto, evidenciado polimorfonucleares e 
parasitos aos 60 dias PI (seta e asterisco, aumento de 400x, coloração em 
H&E); F – aumento de parasitismo na região medular maior parasitismo foi 
verificado aos 60 dias PI (aumento de 400x, imunomarcação de formas 
amastigotas). 
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 Na 2ª semana PI foi observado um discreto e focal infiltrado 

inflamatório na derme, formado por células polimorfonucleares e 

mononucleares. O parasitismo foi considerado discreto. Na 4ª semana PI, o 

infiltrado inflamatório ainda era discreto, porém com distribuição difusa pela 

derme, sendo caracterizado pela presença de células polimorfonucleares, 

linfócitos e mononucleares ainda com baixo parasitismo (Figura 14 – de A a 

C). À 6ª semana PI foi observado um infiltrado inflamatório moderado de 

distribuição difusa na derme com moderado parasitismo e ausência da 

necrose. Na 8ª semana PI foi caracterizado um infiltrado inflamatório intenso 

formado principalmente por células mononucleares moderadamente 

parasitadas, linfócitos e poucos polimorfonucleares, distribuídos em caráter 

difuso pelo tecido dérmico. A necrose era discreta e focal (Figura 14 – de D 

a F). 
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Figura 14 – Aspecto histopatológico da pele de camundongos C57BL/6 
infectados com L. (V.) shawi. A - aos 30 dias PI, o infiltrado inflamatório era 
discreto e difuso pela derme (aumento de 200x, coloração em H&E); B - 
baixa densidade de células polimorfonucleares aos 30 dias PI (asterisco, 
aumento de 400x, coloração em H&E); C – baixa densidade de formas 
amastigotas aos 30 dias PI (seta, aumento de 400x, imunomarcação de 
formas amastigotas). D - aos 60 dias PI houve um intenso infiltrado 
inflamatório difuso pela derme com presença de discreta necrose tecidual 
(aumento de 400x, coloração em H&E); E – presença de baixas densidades 
de polimorfonucleares aos 60 dias PI (asterisco, aumento de 400x, coloração 
em H&E); F - moderada densidade de formas amastigotas aos 60 dias PI 
(seta, aumento de 400x, imunomarcação de formas amastigotas). 
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A análise dos linfonodos dos camundongos da linhagem C57BL/6 

também mostrou alterações e parasitismo. Na 2ª semana PI foi observada 

discreta ativação de folículos linfóides, sem evidência de formas amastigotas 

do parasito. À 4ª semana PI foi observado que os folículos se apresentavam 

maiores em relação aos animais infectados por 2 semanas, com um 

parasitismo ainda ausente e presença de poucos neutrófilos na região 

capsular. Na 6ª semana PI havia um maior número de folículos ativados e o 

parasitismo pôde ser observado tanto na região medular como próximo a 

cápsula do linfonodo (Figura 15 A, B e C). Na 8ª semana PI foi observado a 

presença de macrófagos com parasitos tanto na região medular como 

capsular do órgão, e os folículos linfóides apresentavam centros 

germinativos mais ativados (Figura 15 D, E e F).  

 Os linfonodos dos animais controle, em todos os períodos 

experimentais, não apresentaram alterações histológicas.  
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Figura 15 - Aspecto histopatológico de linfonodos dos camundongos 
C57BL/6 infectados com L. (V.) shawi. A - aos 45 dias PI, foi observado uma 
maior ativação dos folículos linfóides (seta, aumento de 400x, coloração em 
H&E); B - espessamento da cápsula com a presença de polimorfonucleares 
aos 45 dias PI (asteriscos, aumento de 400x, coloração em H&E); C - na 
região medular também foi encontrado células infectadas aos 45 dias PI 
(seta, aumento de 400x, imunomarcação de formas amastigotas). D - aos 60 
dias PI foi observado uma maior ativação dos folículos linfóides (seta, 
aumento de 100x, coloração em H&E); E - maior espessamento da cápsula 
com presença de polimorfonucleares aos 60 dias PI (asterisco, aumento de 
400x, coloração em H&E); F - na região medular maior parasitismo foi 
verificado aos 60 dias PI (seta, aumento de 400x, imunomarcação de formas 
amastigotas). 
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4.2.2.3 - Análise da resposta imune humoral 

 Os níveis de IgG total (figura 16 A) e IgG1 (figura 16 B) nos 

camundongos BALB/c infectados estiveram aumentados significativamente a 

partir da 2ª semana PI e aumentaram com a evolução da infecção em 

comparação aos animais saudáveis (p<0.05). Os camundongos C57BL/6 

infectados apresentaram aumento significativo dos níveis de IgG total e IgG1 

na 6ª e 8ª semanas PI em comparação aos animais saudáveis (p<0.05). 

Comparativamente, os camundongos BALB/c produziram significantemente 

mais IgG total anti-Leishmania do que os C57BL/6 (p<0.05), nas ordens de 

1,5 vezes na 4ª semana PI, 2,0 vezes na 6ª semana PI e 5,0 vezes na 8ª 

semana PI para IgG total; para IgG1 estes aumentos foram de 4,0 vezes na 

4ª semana PI; de 3,2 vezes na 6ª semana PI e de 9,1 vezes na 8ª semana 

PI. Tais camundongos produziram níveis de IgG2a e IgG2b similares aos 

seus respectivos grupos saudáveis (dados não mostrados). 
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Figura 16 – Níveis de IgG total (A) e IgG1 (B) anti-leishmania nos soros dos 
camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6 infectados ou saudáveis. * e 
** p<0.05 indicam que os níveis de IgG total e IgG1 anti-leishmania 
produzidos pelos camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6 infectados 
diferiram significantemente em relação aos camundongos BALB/c e C57BL/6 
saudáveis, respectivamente; †p<0.05 indica que os níveis de IgG total e IgG1 
dos camundongos BALB/c diferiram significantemente em comparação aos 
dos camundongos C57BL/6. 
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4.3 – Imunizações experimentais 

 

 

4.3.1 – Imunização com antígeno secretados/excretados pelas formas 

promastigotas de L. (V.) shawi 

 

4.3.1.1 – Purificação das frações protéicas 

 O sobrenadante de cultura das formas promastigotas (nomeado como 

proteína secretada/excretada) apresentaram antígenos de alta, intermediária 

e baixa MMs, como verificado através de eletroforese (figura 17 A). Para 

verificar se os antígenos seriam reconhecidos por soros de camundongos 

cronicamente infectados com L. (V.) shawi foi feita a transferência do gel 

para uma membrana de nitrocelulose, e as análises realizadas utilizando 

soros de camundongos cronicamente infectados com L. (V.) shawi 

demonstraram que algumas das proteínas detectadas na eletroforese 

também foram visualizadas no western blotting, (figura 17 B). Após estas 

análises, as proteínas secretadas/excretadas totais foram purificadas de 

acordo com a sua faixa de MM através de eletroeluição. Tais amostras foram 

submetidas à nova eletroforese para verificar seu perfil e analisar a presença 

de proteínas em cada uma das frações. O diagrama esquemático da figura 

16 C mostra este perfil eletroforético de cada uma das frações obtidas e 

utilizadas para imunizar os camundongos da linhagem BALB/c. 
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Figura 17 – Eletroforeses e Western blotting das proteínas totais secretadas 
por formas promastigotas de L. (V.) shawi (A e B). A imagem C representa o 
gel obtido e corado com prata das frações purificadas a partir das proteínas 
totais secretadas das formas promastigotas de L. (V.) shawi. MM – massa 
molecular. Marcador molecular – kDa. 
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4.3.1.2 – Tamanho de lesão e carga parasitária 

 Os animais que foram imunizados com a fração de alta MM 

apresentaram tamanho de lesão similar aos animais infectados em todos os 

períodos experimentais (figura 18), porém, a imunização com as frações de 

intermediária e baixa MMs inibiu significantemente (p <0,05) a progressão da 

lesão de pele nos animais após o desafio com formas promastigotas a partir 

da 4ª semana PD, sendo que na 6ª semana PD houve uma inibição 

significativa do tamanho da lesão de 2,0 e 3,3 vezes, nos grupos que foram 

imunizados com as frações de intermediária e baixa MMs, respectivamente, 

em comparação ao grupo infectado (p <0,05). 
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Figura 18 – Evolução da lesão nos diferentes grupos experimentais. * p<0.05 
indica que o tamanho da lesão diferiu significantemente nos grupos que 
foram imunizados com os antígenos de intermediária e baixa MM em 
comparação aos animais infectados; †p<0.05 indica que o tamanho de lesão 
dos grupos experimentais diferiram significantemente em relação ao grupo 
saudável. MM – massa molecular. 

 

 Em comparação ao grupo infectado, a imunização com as frações de 

média e baixa MMs inibiram o crescimento parasitário na pele em 3,5 e 14,7 

vezes, respectivamente (p <0.05), entretanto os animais imunizados com a 

fração de alta massa molecular tiveram uma carga parasitária similar ao do 

grupo infectado (figura 19). 
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Figura 19 - A carga parasitária foi determinada na pele dos grupos 
experimentais através de diluição limitante. * p<0.05 indica que a carga 
parasitária dos grupos que foram imunizados com as frações de média e 
baixa MM diferiram significantemente em comparação com a do grupo 
infectado. MM – massa molecular. 

 

4.3.1.3 – Análise da resposta imune celular 

 A análise da resposta imune celular nos grupos que foram imunizados 

com as diferentes frações protéicas secretadas/excretadas foi realizada na 

6ª semana PD. 

 Em comparação aos animais infectados, os animais que foram 

imunizados com a fração de alta MM e posteriormente desafiados 

apresentaram aumento significativo de 37,0 vezes na expressão de IFN-γ 

nos linfócitos T CD4+, contudo uma supressão significativa de 9,3 vezes na 

expressão desta citocina foi verificada nos linfócitos T CD8+ em comparação 

às respectivas subpopulações celulares dos animais infectados. Não houve 

alteração significativa na expressão de IFN-γ nas células dnCD4CD8 (figura 

20 A). Este grupo também apresentou uma inibição significativa da 
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expressão de IL-4 nos linfócitos T CD8+, na ordem de 1,5 vezes (p <0.05) 

em relação aos linfócitos T CD8+ do grupo infectado. As outras 

subpopulações celulares expressaram níveis similares de IL-4 em 

comparação às subpopulações do grupo infectado (figura 20 B). 

 Os linfócitos T CD4+ e CD8+ e as células dnCD4CD8 dos animais que 

foram imunizados com a fração de média MM e posteriormente desafiados 

apresentaram aumento significativo da expressão de IFN-γ em cerca de 20; 

2,3 e 11,6 vezes, respectivamente (p <0.05) em relação às subpopulações 

celulares do grupo infectado (figura 20 A). Além disso, ambas as populações 

de linfócitos T deste grupo experimental apresentaram aumento significativo 

da expressão de IL-4, na ordem de 13,4 e 8,9 vezes (p <0.05), por outro 

lado, a expressão desta citocina esteve inibida significantemente (p <0.05) 

nas células dnCD4CD8 em cerca de 14,2 vezes em comparação às 

respectivas subpopulações celulares do grupo infectado (figura 20 B). 

 No grupo que foi imunizado com a fração de baixa MM e 

posteriormente desafiado, foi visto que os linfócitos T CD4+ e as células 

dnCD4CD8 apresentaram aumento significativo na expressão de IFN-γ na 

ordem de 20,1 e 10,3 vezes, respectivamente, em relação às mesmas 

subpopulações celulares do grupo infectado (p <0.05). Além disso, inibição 

significativa (p <0.05) na expressão de IFN-γ foi verificada na ordem de 

184,3 vezes em relação à expressão de IFN-γ dos linfócitos T CD8+ dos 

animais infectados (figura 20 A). Por sua vez, os níveis de IL-4 (figura 20 B) 

esteve significativamente aumentado em 2 vezes n os linfócitos T CD4+ (p 

<0.05), contudo houve supressão significativa da expressão desta citocina 



93 

 

nos linfócitos T CD8+ e nas células dnCD4CD8 em 1,5 e 6,7 vezes, 

respectivamente (p <0.05). 
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Figura 20 – A expressão de IFN-γ (A) e IL-4 (B) foi estudada nos linfócitos T 
CD4+, CD8+ e nas células dnCD4CD8 dos diferentes grupos experimentais. 
*, ** e *** p<0.05 indicam que a expressão de citocinas dos linfócitos T CD4+, 
T CD8+ e dnCD4CD8 dos grupos desafiados diferiu significantemente em 
comparação às respectivas populações celulares do grupo infectado. dn – 
duplo negativas; MM – massa molecular; LT – linfócito T; HPRT – 
hipoxantina guanina fosforibosiltrasferase (hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyltransferase). 
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4.3.2 - Imunização com antígeno solúvel das formas amastigotas e 

promastigotas de L. (V.) shawi 

 

4.3.2.1 - Tamanho de lesão e carga parasitária 

 As imunizações com os antígenos solúveis induziram diferentes 

respostas durante a evolução da infecção (figura 21).  

 Em comparação ao grupo saudável, o imunizado com antígeno 

solúvel das formas amastigotas (grupo AgAma) apresentou significativo 

crescimento de lesão a partir da 1ª semana pós desafio (PD) (p<0.05). Este 

grupo apresentou similar tamanho de lesão de pele com os animais 

infectados até a 4ª semana PD. Na 5ª e 6ª semana PD, foi verificado que 

houve um aumento da lesão nos camundongos submetidos à imunização 

com AgAma, nas ordens de 1,4 e 1,6 vezes em comparação ao grupo 

infectado (p<0.05).  

 Em comparação aos animais saudáveis, o grupo AgPro apresentou 

aumento significativo do tamanho de lesão apenas na 5ª e 6ª semanas PD. 

Por outro lado, esta imunização protegeu os animais, uma vez que o 

tamanho de lesão foi reduzido significativamente em 2,2 vezes (p<0.05) 

comparado ao grupo infectado na 6ª semana PD (figura 21).  
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Figura 21 – Evolução de lesão nos grupos AgAma, AgPro, Infectados e 
Saudáveis. * e ** p<0.05 indicam que o tamanho da lesão dos grupos 
AgAma e AgPro diferiram significantemente em relação aos animais 
infectados; # p<0.05 indica que o tamanho de lesão dos grupos 
experimentais diferiram significantemente em relação ao grupo saudável. 

 

 O grupo submetido à imunização com AgAma apresentou aumento 

significativo do carga parasitária na pele e linfonodos em 5,4 e 2,5 vezes, 

respectivamente (p<0.05). Por outro lado, os animais que foram imunizados 

com AgPro apresentaram diminuição significativa da carga parasitária na 

pele em 3,7 vezes, comparado ao grupo infectado (p<0.05), entretanto não 

houve modificação da carga parasitária nos linfonodos nestes animais em 

relação aos infectados (figura 22). 
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Figura 22 – Análise da carga parasitária dos grupos AgAma, AgPro e 
Infectados foi determinada na pele e em linfonodos popliteais através de 
diluição limitante. * p<0.05 indica que a carga parasitária na pele dos grupos 
AgAma e AgPro diferiu significantemente em relação a carga parasitária dos 
animais infectados. 

 

4.3.2.2 – Análise da resposta imune celular 

 A resposta imune celular foi analisada através da produção de 

citocinas pelas células extraídas dos linfonodos popliteais dos diferentes 

grupos experimentais.  

 A imunização com AgAma inibiu a produção de IL-2 e IL-4 produzido 

pelas células dos linfonodos popliteais sob estímulo com antígeno total 

(p<0.05) em 8,2 e 17,1 vezes comparado com as células de linfonodos 

estimuladas com antígeno total do grupo infectado. Por outro lado, houve o 

aumento de TGF-β, citocina esta que não foi detectada nos animais 

infectados (figura 23). Além disso, esta imunização bloqueou a produção de 

IFN-γ e IL-10. 
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 Por outro lado, a imunização com o AgPro induziu aumento 

significativo dos níveis de IFN-γ em 1,6 vezes em relação à produção das 

células dos animais infectados (p<0.05). Importantemente, as células dos 

animais submetidos a esta imunização foram capazes de produzir IL-12, 

mas também TGF-β, duas citocinas que não foram detectadas nas células 

estimuladas dos animais infectados (p<0.05). Adicionalmente, tais células 

produziram 7,3 vezes menos IL-4 que o grupo infectado. Níveis de IL-10 não 

foram detectados (p<0.05). 

 As células não estimuladas dos grupos diferentes grupos 

experimentais não produziram citocinas. Similarmente, células extraídas dos 

animais saudáveis estimuladas ou não com o antígeno total também não 

produziram citocinas. Nestes grupos não foi detectado TNF-α sob nenhuma 

condição experimental. 
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Figura 23 – Concentração de citocinas foi determinada no sobrenadante de 
cultura de células extraídas de linfonodos dos diferentes grupos 
experimentais e estimuladas com o antígeno total das formas promastigotas 
de L. (V.) shawi. * e ** p<0.05 indica que a produção de IFN-γ e IL-12 pelas 
células de linfonodos estimuladas diferiu significantemente do grupo 
infectado; † e †† p<0,05 indica que a produção de IL-4 e IL-2 pelas células de 
linfonodos estimuladas diferiu significantemente em comparação às do grupo 
infectado. 

 

4.3.2.3 – Análise da resposta imune humoral 

 A resposta imune humoral foi avaliada no soro dos diferentes grupos 

experimentais. A figura 24A mostra os níveis de IgG total anti-Leishmania 

em resposta a imunização com o AgAma. Tais dados revelaram que em 

relação aos animais saudáveis, o grupo infectado e AgAma apresentou 

aumento significativo dos níveis de IgG total anti-Leishmania (p <0,05), 

entretanto, o grupo AgAma apresentou aumento significativo nos níveis de 
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IgG total em relação aos animais infectados em 1,4 vezes (p <0,05). 

Similarmente, os níveis de IgG total anti-Leishmania dos grupos infectados e 

AgPro (figura 24 B) foram significantemente maiores em comparação aos 

animais saudáveis (p <0,05), mas, o grupo AgPro apresentou significativa 

diminuição dos níveis de IgG total em relação aos animais infectados, em 

uma ordem de 1,6 vezes (p <0,05).  

 

Figura 24 – Análise da resposta imune humoral nos soros dos diferentes 
grupos experimentais. A) Níveis de IgG total anti-Leishmania do grupo 
AgAma. B) Níveis de IgG total anti-Leishmania do grupo AgPro. * p<0.05 
indica que os níveis de IgG total anti-Leishmania diferiram significantemente 
em comparação ao grupo infectado. † p<0,05 indica que os níveis de IgG 
total anti-Leishmania dos grupos experimentais diferiram significantemente 
do grupo saudável. 
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4.3.3 – Análise da proteção induzida pelos antígenos protéicos 

purificados a partir do antígeno solúvel das formas promastigotas de L. 

(V.) shawi 

 

4.3.3.1 – Purificação das frações protéicas por cromatografia líquida de 

alta eficiência em fase reversa (HPLC de fase reversa) e análises 

bioquímicas e bioinformáticas 

 A purificação do antígeno solúvel das formas promastigotas de L. (V.) 

shawi foi efetuado utilizando HPLC de fase reversa, usando 280nm como 

comprimento de onda (figura 25 A). 

 Através de tal metodologia foi possível purificar cinco frações protéicas 

e nomeadas como F1, F2, F3 , F4 e F5. Logo após obtenção, estas frações 

foram liofilizadas e submetidas à eletroforese (figura 25 B). Neste caso, a 

fração F1 não foi detectada utilizando coloração com prata, entretanto, foi 

possível verificar o padrão de proteínas das outras frações, onde a F2 

apresentou proteínas entre 29 e 24 kDa, a F3 entre 55 e 24 kDa, as frações 

F4 e F5 apresentaram proteínas abaixo de 24 kDa. 
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Figura 25 – Purificação do antígeno solúvel das formas promastigotas por 
HPLC de fase reversa (A). Diagrama representativo do perfil eletroforético 
das frações protéicas obtidas em HPLC de fase reversa (B). Marcador 
molecular – kDa. 

 

 Além da eletroforese convencional, foi feito um gel de tricina na 

tentativa de analisar a faixa de MM do antígeno F1, contudo neste gel 
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também não foi possível detectar bandeamento de proteínas após coloração 

com prata (dados não mostrados). Por esta razão, este antígeno foi 

submetido à espectrometria de massas. 

 Esta análise permitiu a identificação de 67 diferentes fragmentos de 

proteínas, sendo que após consulta no banco de dados “Blast” 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) foi possível identificar alguns destes 

fragmentos (tabela II). Entre eles, 33 antígenos apresentaram 100% de 

identidade com antígenos pertencentes a L. (V.) braziliensis, 16 antígenos 

apresentaram 100% de identidade com os de L. infantum, 10 antígenos 

apresentaram 100% de identidade com os de L. major, 7 antígenos tiveram 

100% de identidade com os de L. (L.) mexicana e apenas 1 com L. 

donovani. 
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Tabela II – A tabela mostra as sequências de aminoácidos adquiridas no espectrometro de massas, a identificação de tais 

sequências conjuntamente com seu código de acesso no BLAST, bem como a porcentagem de identidade do antígeno de L. 

(V.) shawi com a de outras espécies já depositadas no banco de dados. 

Sequência adquirida* Identificação (código de acesso) Parasito Identidade (%) 

SEEAGGSAASAKVNC Cadeia curta da dehidrogenase (XP_001568225.1) L. infantum 100 

KKNQAAPAEGQTVRL Proteína ribossomal s20 

(XP_001566139.1) 

L. braziliensis 100 

SVADITNSV Alfa tubulina (XP_001566612.1) L. braziliensis 100 

KEDAANNYAR Alfa tubulina (XP_001563163.1) L. braziliensis 100 

FEEDGNFE Proteína hipotética (XP_001566360.1) L. braziliensis 100 

FDESPFP β-galactofuranosil glicosil transferase (XP_001564335.1) L. braziliensis 64 

EEVEEEE Proteína hipotética (XP_001566489.1) L. braziliensis 100 

AGYLIHSGAVSS Proteína hipotética (XP_001566489.1) L. braziliensis 100 

RNAGALR Proteína hipotética (XP_001564809.1) L. braziliensis 100 

FFTGQEE Helicase dead/h (XP_001568924.1) L. braziliensis 100 

HISGELQ Fosfolipídeo transportador da proteina ATPase-like 

(XP_001562679.1) 

L. braziliensis 100 

NAAPKSSGTKADTVR Proteína hipotética 4 (XP_001563405.1) L. braziliensis 100 

EAMAHGYR Subunidade da proteína vacuolar ATPase like (XP_001561928.1) L. braziliensis 100 

GGEINAKG Proteína zinc-finger ZPR (XP_001563921.1) L. braziliensis 100 

EAQPGDNVG Fator de elongação 1α (XP_001563777.1) L. braziliensis 100 
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NNNGDIVN Polipetídeo nascente associado à subunidade do complexo cópia 1 

like (CBZ31415.1) 

L. donovani 100 

PAGLVAAEPR Proteína hipotética (XP_001467027.1) L. infantum 100 

AGMTSARQPSQFSLT Proteína hipotética (XP_001562346.1) L. braziliensis 100 

QGDIPNA Proteína hipotética (XP_001683088.1) L. major 100 

KPTVVLHHSPW Proteína hipotética (XP_001569257.1) L. braziliensis 100 

KPSQNGNYVATGGI Dineina (XP_001567473.1) L. braziliensis 100 

QDSSGSPTHVDLSSSSS

VG 

Proteína quinase inositol polifosfato like (XP_001687633.1) L. major 100 

YTEDLK Proteína hipotética (CBZ25880.1) L. mexicana 100 

EGDGAALVHL Proteína fosfonopiruvato decarboxilase (CBZ28529.1 ) L. mexicana 100 

SRVLSMSDASPK Proteína quinase (XP_001684321.1) L. major 100 

FFMEMFVVPL Proteína hipotética (XP_001566616.1) L. braziliensis 100 

AAPAEQRTR Proteína hipotética (XP_001682227.1) L. major 100 

AFDEKKN ATPase like (CBZ28930.1) L. mexicana 100 

KDVEGAPSKKR Proteína hipotética (XP_001470535.1 ) L. infantum 100 

GIITEVTLE L-gulonolactona oxidase (XP_001464804.1) L. infantum 100 

AGLTNDNAGDGTTTA Chaperonin Hsp60, precurssora mitocondrial (CAM42998.2 ) L. braziliensis 100 

QSTVTSPWPAAP Helicase ATP-dependent (XP_001465982.1 ) L. infantum 100 

ALQLLTTQMHQ Proteína hipotética (XP_001567022.1) L. braziliensis 100 

EQEKEHKMFLQK Proteína hipotética (XP_001566994.1) L. braziliensis 100 
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ASSKDFMRFY Quinesina (XP_001467156.1 ) L. infantum 100 

QRQAIVGG Transportador ABC (XP_001463924.1) L. infantum 100 

GEAAATAVSMAV Proteína hipotética (XP_001563144.1) L. braziliensis 100 

EGGVMPLSH Cisteíno peptidase (XP_001565070.1) L. infantum 100 

EHETPGAEEA Proteína hipotética (XP_001680850.1) L. major 100 

ASGPSTSARVNSVR Proteína hipotética (XP_001569024.1) L. braziliensis 100 

KPASSPTHPPHPLPHV Proteína hipotética (XP_001687333.1) L. major 100 

NVNTVVLTG Proteína hipotética (CBZ24366.1) L. mexicana 100 

LVQRISMN Proteína hipotética (CAB71235.1) L. major 100 

RVAYGAS Transcriptase reversa telomerase (XP_001469622.1) L. infantum 100 

DRFDATLNK Proteína hipotética (XP_001563929.1) L. braziliensis 100 

MFLSPSNAGGG Protein phosphatase 2C-like (XP_001563376.1) L. braziliensis 100 

AACCCAPLLSAS Proteína hipotética (CBZ28153.1) L. mexicana 91 

KSKAQAMNERP Cadeia pesada da dineína (XP_001470442.1) L. infantum 100 

TPQVSPIN Proteína hipotética (XP_001463831.1) L. infantum 100 

PVRAGPGGG Proteína hipotética (CBZ29607.1) L. mexicana 100 

RTFAPPPTG Proteína hipotética (XP_001466453.1) L. infantum 88 

GDDDAQRKRHHSNHFGL

GG 

Proteína hipotética (CAM67008.2) L. infantum 68 

IGKVTKDISA Proteína hipotética (XP_001562498.1) L. braziliensis 100 

YVEMVPR Transportador de glicose (CBZ26490.1) L. mexicana 100 
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SSQPVSLYSVT Proteína transportadora sec31 (XP_001681582.1) L. major 100 

RGRAPAASN Proteína hipotética (XP_001562957.1) L. braziliensis 100 

TTALSPRKTAEER Proteína hipotética (CAM68929.2) L. infantum 100 

MRGDGGYGP Proteína hipotética (XP_001683017.1) L. infantum 100 

RGTNVVSPAS Proteína hipotética (XP_001568247.1) L. braziliensis 100 

SGTLEVQTKTN Mio-inositol-1(or 4)-monofosfatase (XP_001563919.1) L. braziliensis 100 

HKAPPMV Proteína hipotética (X XP_001683215.1 ) L. major 100 

TVLHMAGGST Proteína hipotética (XP_001561744.1) L. braziliensis 100 

TPKKIAGAS Cadeia pesada da dineína (CAM43859.2) L. braziliensis 100 

YTGHAGATRR Proteína hipotética (XP_001563774.1) L. braziliensis 100 

HDKVVKKGHSA Proteína hipotética (XP_001463402.1) L. infantum 100 

MEACMTS Proteína hipotética (XP_001685684.1) L. major 100 

TVLAGLEKSAS Proteína hipotética (XP_001683585.1) L. major 81 

VFVVYN Proteína hipotética (CAM42931.2) L. braziliensis 100 

* Destacado em vermelho estão os peptídeos capazes de se ligar a MHC-I e/ou MHC-II através de análises de bioinformática. 
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 Como ilustra a figura 26, destes 67 fragmentos, a grande maioria, cerca 

de 77%, não apresentou nenhuma função relatada anteriormente, sendo, 

portanto, alvos em potencial para pesquisas futuras. Mas 9% deles 

estiveram relacionados à fisiologia, 6% a imunidade, 3% à patologia e 

nutrição e apenas 2% relacionados à resistência a fármacos.  

 

Figura 26 – A fração F1 foi submetida à espectrometria de massas e 67 
fragmentos foram detectados em tal amostra, sendo 77% sem função 
específica. 

 

 Utilizando o site PredBALB foi possível realizar uma predição de quais 

peptídeos seriam capazes de se ligar às moléculas de MHC-I e MHC-II. 

Neste caso, foi possível triar 37 dos 67 peptídeos, sendo que cerca de 

51,3% seriam capazes de se ligar a ambas as moléculas de MHC-I e MHC-

II, 8,1% apenas às de MHC-I e 40,5% apenas às de MHC-II (figura 27). 
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Figura 27 – Dos 67 peptídeos encontrados em F1 apenas 37 deles foram 
capazes de se ligar a MHC-I, MHC-II ou ambos como predito no site no site 
PredBALB. 

 

 Em adição, foi possível predizer que cerca de 10,8% dos peptídeos 

seriam capazes de se ligar aos alelos de MHC-II, enquanto apenas 2,7% 

destes antígenos poderiam se ligar a dois dos três alelos codificadores da 

molécula de MHC-I dos camundongos BALB/c. 

 

4.3.3.2 – Tamanho de lesão e carga parasitária 

 Camundongos da linhagem BALB/c foram imunizados com as frações 

protéicas purificadas por HPLC de fase reversa e em seguida estes animais 

foram desafiados na pata direita com formas promastigotas em fase 

estacionária de crescimento. 

 A imunização com as frações F1 e F5 induziu proteção na pele dos 

animais desafiados, sendo que houve inibição significativa do crescimento 
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da lesão desde a 2ª semana PD até a 8ª em relação ao grupo infectado (p 

<0,05). Na 8ª semana PD, os animais que foram imunizados com F1 

apresentaram uma inibição do tamanho da lesão de 3,3 vezes e o grupo 

imunizado com F5 de 1,8 vezes em relação ao infectado (figura 28 A). Além 

disso, estes grupos apresentaram aumento significativo do tamanho da 

lesão em relação aos animais saudáveis a partir da 5ª semana PD. 

 A imunização com F2 não alterou o curso da infecção, entretanto, a 

imunização com F3 e F4 induziu aumento significativo do tamanho da lesão 

na 6ª e 8ª semanas PD em comparação aos animais infectados (p <0,05), e 

na 8ª semana os grupos imunizados com F3 e F4 apresentaram aumento no 

tamanho de lesão na ordem de 1,6 e 1,7 vezes em comparação aos animais 

infectados (figura 28 B). Ainda em comparação aos animais saudáveis os 

grupos F2, F3, F4 e infectado apresentaram aumento significativo do 

tamanho de lesão a partir da 2ª semana PD (p <0,05). 
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Figura 28 – Evolução da lesão nos diferentes grupos experimentais. A – 
animais imunizados com F1 e F5. B - animais imunizados com F2, F3 e F4. 
*p<0.05 indica que o tamanho da lesão dos grupos imunizados diferiu 
significantemente do grupo infectado; †p<0.05 indica que o tamanho de 
lesão dos grupos experimentais diferiram significantemente em relação ao 
grupo saudável. 
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 Em relação à carga parasitária, foi verificado que os animais 

imunizados com F1 apresentaram uma diminuição da carga parasitária de 

8,5 vezes na pele e 15,5 vezes nos linfonodos em comparação às 

respectivas cargas parasitárias da pele e linfonodos popliteos dos animais 

infectados (p<0.05). A fração F5 inibiu em 9,5 vezes a progressão parasitária 

na pele dos animais imunizados comparado à carga parasitária da pele dos 

animais infectados (p<0.05), contudo não houve proteção nos linfonodos 

popliteais neste grupo em relação ao grupo infectado (figura 29 A). A 

imunização com a fração F2 não modificou a carga parasitária na pele e 

linfonodos popliteais (figura 29 B). Por outro lado, a imunização com as 

frações F3 e F4 facilitou a multiplicação parasitária na pele, em cerca de 2,3 

e 4,6 vezes em comparação ao grupo infectado (p<0.05). Não houve 

alteração significativa da carga parasitária nos linfonodos popliteais dos 

grupos que foram imunizados com as frações F3 e F4 (figura 29 B). 
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Figura 29 – As cargas parasitárias dos diferentes grupos experimentais 
foram quantificadas em pele e linfonodo popliteal. A – carga parasitária dos 
grupos F1, F5 e infectados. B – carga parasitária dos grupos F2, F3, F4 e 
infectados. * p<0.05 indica que a carga parasitária dos grupos imunizados 
diferiu significantemente do grupo infectado. 
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4.3.3.3 – Análise da resposta imune celular 

 A resposta imune celular foi avaliada através da produção de citocinas 

em sobrenadante de cultura em células de linfonodos popliteos estimuladas 

com o AgT de formas promastigotas de L. (V.) shawi (figura 30) ou com a 

respectiva fração protéica (figura 30), que foi utilizada para imunizar os 

animais experimentais. 

 As células extraídas dos animais imunizados com a fração F1 e 

estimulados com o AgT apresentaram aumento significativo de IFN-γ e IL-10 

(figuras 30 A e 30 D) de 1,4 e 2,0 vezes, respectivamente, em relação ao 

grupo infectado (p<0.05). Por outro lado, a produção de IL-4 (figura 30 C) 

mostrou-se suprimida em 4,6 vezes nestas células em comparação aos 

animais infectados (p<0.05). O nível de IL-2 foi similar às células dos 

animais infectados (figura 30B). 

 As células extraídas dos animais que foram imunizados com a fração 

F2 apresentaram diminuição significativa dos níveis de IFN-γ, IL-2 e IL-4 na 

ordem de 1,9; 1,6 e 3,2 vezes em relação ao grupo infectado (figuras 30 A, B 

e C). Por outro lado, houve aumento significativo dos níveis de IL-10 (figura 

30 D) em 1,8 vezes em relação ao grupo infectado (p<0,05). 

 As células dos linfonodos animais que foram imunizados com as 

frações F3 e F4 apresentaram um perfil muito similar de produção de 

citocinas após estimulação com AgT. Nestes grupos foi verificado um 

aumento significativo dos níveis de IFN-γ nas ordens de 1,5 para F3 e 1,7 

vezes para F4, de IL-4 nas ordens de 3,7 vezes para F3 e 3,8 vezes para F4 
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e por fim de IL-10 nas ordens de 6,1 vezes para F3 e 6,2 vezes para F4, em 

comparação aos animais infectados (p<0,05). Nestes grupos, os níveis de 

IL-2 mostraram-se diminuídos em 2,8 e 3,2 vezes nos grupos F3 e F4 em 

comparação aos animais infectados (p<0,05), respectivamente (figuras 30 A, 

B, C e D). 

 As células dos linfonodos dos animais que foram imunizados com F5 

mostraram aumento significativo na produção de IFN-γ (figura 30 A), IL-4 

(figura 30 C) e IL-10 (figura 30 D) nas ordens de 1,4; 3,6 e 5,3 vezes em 

comparação aos animais infectados, respectivamente (p <0,05). Os níveis 

de IL-2 (figura 30 B) foram similares ao grupo infectado. Células não 

estimuladas não produziram citocinas em resposta ao AgT. Não foram 

detectadas IL-12, TNF-α e TGF-β. 

 

 

Figura 30 – A produção de IFN-γ (A), IL-2 (B), IL-4 (C) e IL-10 (D) foi 
quantificada no sobrenadante de células extraídas de linfonodos popliteais 
dos diferentes grupos experimentais que foram estimuladas com AgT. 
*p<0.05 indica que a produção de citocinas dos grupos que foram 
imunizados diferiu significantemente do grupo infectado. 
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 As células dos grupos submetidos à imunização as do grupo infectado 

foram estimuladas com as suas respectivas frações antigênicas.  

 Neste caso, as células extraídas dos linfonodos dos animais 

imunizados com F1 e estimuladas com a mesma fração produziram 

significantemente mais IFN-γ (figura 31 A) e IL-10 (figura 31 B) em 

comparação às células estimuladas com F1 do grupo infectado na ordem de 

12,8 e 28,3 vezes, respectivamente (p<0.05). Além disso, foi possível 

detectar IL-4 nas células estimuladas do grupo F1, enquanto que as células 

estimuladas do grupo infectado não produziram esta citocina. Os níveis de 

IL-2 (figura 30 B) mostraram-se similares ao grupo infectado. 

 As células que foram extraídas dos linfonodos dos animais imunizados 

com F2 e estimuladas com a mesma fração, produziram significantemente 

mais IFN-γ (figura 31 A) e IL-10 (figura 31 B) em comparação às células 

estimuladas com F2 do grupo infectado na ordem de 2,9 e 18,7 vezes, 

respectivamente (p<0.05). Também foi possível detectar IL-4 (figura 31 C) 

nas células estimuladas do grupo F1, enquanto que nas células estimuladas 

do grupo infectado não houve detecção desta citocina. Os níveis de IL-2 

(figura 31 B) foram similares com o grupo infectado. 

 As células que foram extraídas dos linfonodos dos animais imunizados 

com F3 e estimuladas com a mesma fração produziram significantemente 

mais IL-4 (figura 31 C) e IL-10 (figura 31 D) em comparação às células 

estimuladas com F3 do grupo infectado, na ordem de 9,8 e 6,1 vezes 

(p<0.05). A produção de IL-2 (figura 31 B) esteve suprimida nas células do 

grupo F3 em comparação às células dos animais infectados, na ordem de 
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1,7 vezes (p<0.05). Os níveis de IFN-γ produzido pelas células do grupo que 

foi imunizado com F3 foi similar ao do grupo infectado. 

 As células extraídas dos animais imunizados com F4 e estimuladas 

com a mesma fração produziram significantemente mais IFN-γ (figura 31 A) 

e IL-10 (figura 31 D) em comparação às células estimuladas com F4 do 

grupo infectado, na ordem de 2,7 e 33,7 vezes, respectivamente (p<0.05). 

Nas células estimuladas do grupo que foi imunizado com F4 houve produção 

significativa de IL-4 (figura 31 C), enquanto nas células estimuladas dos 

animais infectados não houve detecção desta citocina. Os níveis de IL-2 

(figura 31 B) foram similares entre os grupos estimulados com a fração F4. 

 As células extraídas dos animais imunizados com F5 e estimuladas 

com a mesma fração produziram significantemente mais IFN-γ (figura 31 A), 

IL-2 (figura 31 B) e IL-10 (figura 31 D) em comparação às células 

estimuladas com F5 do grupo infectado, na ordem de 1,9; 1,6 e 10,2 vezes 

(p<0.05). Nas células do grupo que foi imunizado com F5 também houve 

aumento da produção de IL-4 (figura 31 C), porém sem detecção desta 

citocina nas células estimuladas do grupo infectado. 

 Neste grupo de experimentos IL-12, TNF-α e TGF-β não foram 

detectados. 
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Figura 31 – A produção de IFN-γ (A), IL-2 (B), IL-4 (C) e IL-10 (D) foi 
quantificada no sobrenadante de células extraídas de linfonodos popliteais 
dos diferentes grupos experimentais estimuladas com suas respectivas 
frações protéicas. *p<0.05 indica que a produção de citocinas das células 
pertencentes aos grupos desafiados diferiu significantemente daquele do 
grupo infectado. 

 

4.3.3.4 – Análise da resposta humoral 

 Foi analisada a resposta de IgG total anti-Leishmania (figura 32 A), 

bem como os principais isótipos circulantes nos grupos experimentais (figura 

32 B). Os resultados mostraram que todos os grupos experimentais que 

foram inoculados com formas promastigotas em fase estacionária de 

crescimento apresentaram aumento significativo de IgG total, IgG1 e IgG2a 

em relação ao grupo saudável (p<0.05). Porém, os animais imunizados com 

as frações proteicas F3, F4 e F5 mostraram niveis mais elevados que os 

imunizados com F1, F2 e só infectados (p<0,05). 
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 Os animais que foram imunizados com F1 apresentaram níveis 

similares de IgG total anti-Leishmania (figura 32 A) ao do grupo infectado, 

sendo a principal alteração relacionada a diminuição significante do isótipo 

IgG1 em 1,3 vezes (p<0.05) e aumento de 1,8% do isótipo IgG2a (figura 32 

B) em comparação aos animais infectados (p<0.05). 

 Os animais submetidos à imunização com F2 apresentaram níveis 

similares de IgG total, IgG1 e IgG2a com o grupo infectado (figura 32 A e B) . 

 Por outro lado, os animais que foram submetidos à imunização com as 

frações F3, F4 e F5 apresentaram aumento significativo de IgG total (figura 

32 A) em 1,9; 1,7 e 1,5 vezes comparado ao grupo infectado (p<0.05), sendo 

o principal que houve aumento significativo do isótipo IgG1 (figura 32 B) em 

1,6; 1,5 e 1,5 vezes em relação aos animais infectados (p<0.05). 
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Figura 32 – IgG total anti-Leishmania (A) e os isótipos IgG1 e IgG2a (B) 
foram identificados no soro dos grupos experimentais. *p<0.05 indica que a 
produção de IgG total e IgG1 dos grupos submetidos à imunização diferiu 
significantemente do grupo infectado. ** p<0.05 indica que a produção de 
IgG2a dos grupos submetidos à imunização diferiu significantemente do 
grupo infectado. † p<0.05 indica que a produção de IgG total e IgG1 dos 
grupos submetidos à imunização e do grupo infectado diferiu 
significantemente do grupo saudável. †† p<0.05 indica que a produção de 
IgG2a dos grupos que foram imunizados e do grupo infectado diferiu 
significantemente do grupo saudável. 
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4.3.3.5 – Imunofenotipagem de linfócitos 

 Devido a forte resposta protetora induzida pelo antígeno F1, foram 

realizadas imunofenotipagem nas células dos linfonodos popliteais dos 

grupos que foram imunizados com F1, Infectados e Saudáveis. 

 Foi visto que os grupos imunizado com F1 e infectado apresentaram 

diminuição significativa de vezes 2,2 e 2,5 vezes na freqüência de linfócitos 

T CD4+ e de 1,8 e 2,0 vezes na freqüência de linfócitos T CD8+ (figura 33) 

nos linfonodos popliteos comparado ao grupo saudável (p<0,05). 

 

 

Figuras 33 – Imunofenotipagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ nos lifonodos 
popliteos dos diferentes grupos experimentais. † e ††p<0,05 indica que a 
freqüência relativa de linfócitos T CD4+ e CD8+ diferem significativamente 
das freqüências relativas dos respectivos linfócitos do grupo saudável. 

 

 Embora se tenha observado diferenças significativas na população de 

linfócitos T CD4+ nos grupos experimentais, não foi possível encontrar 
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diferenças significativas na supopulação de linfócitos T CD4+CD62L+ (figura 

34A). 

 Por outro lado, foi visto que os animais infectados apresentaram uma 

freqüência 1,62 vezes menor de linfócitos T CD8+CD62Llow que os grupos 

saudáveis (p<0.05), sendo que a imunização com F1 restaurou os níveis 

fisiológicos desta subpopulação (figura 34 B), cuja freqüência foi 1,63 vezes 

maior que o grupo infectado (p<0.05).  
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Figura 34 – A população de linfócitos T CD4+ (A) e CD8+ (B) dos linfonodos 
popliteais foi fenotipada para avaliar a expressão do marcador de superfície 
CD62L. *p<0.05 indica que a freqüencia de células CD3+CD8+CD62Llow do 
grupo F1 diferiu significantemente da freqüência desta subpopulação 
presente no grupo infectado; †p<0.05 indica que a freqüência de células 
CD3+CD8+CD62Llow do grupo infectado diferiu significantemente da 
densidade desta subpopulação presente no grupo saudável. 
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 Todos os linfócitos T CD4+ dos diferentes grupos experimentais 

apresentaram a mesma freqüência do marcador CD45RB (figura 35 A).  

 Contudo, houve diminuição significativa de 1,8 vezes na freqüência de 

linfócitos T CD8+CD4+CD45RBlow do grupo infectado comparado ao grupo 

saudável (p<0.05). A imunização com F1 também pôde restaurar os níveis 

fisiológicos desta subpopulação no grupo submetido a imunização (figura 

35B), cuja freqüência foi 1,6 vezes maior que o grupo infectado (p<0.05). 
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Figura 35 – A população de linfócitos T CD4+ (A) e CD8+ (B) dos linfonodos 
popliteais foi fenotipada para avaliar a expressão do marcador de superfície 
CD45RB nos grupos F1, Infectado e Saudável. * p<0.05 indica que a 
freqüência de células CD3+CD8+CD45RBlow do grupo F1 diferiu 
significantemente da densidade desta subpopulação presente no grupo 
infectado; † p<0.05 indica que a freqüência de células CD3+CD8+CD45RBlow 

do grupo infectado diferiu significantemente da densidade desta 
subpopulação presente no grupo saudável. 
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4.3.4 – Análise da proteção duradoura induzida pelo antígeno F1 

purificado das formas promastigotas de L. (V.) shawi 

 Estes experimentos foram realizados objetivando analisar se a 

imunização com F1 geraria proteção duradoura aos animais experimentais. 

 

4.3.4.1 – Tamanho de lesão e carga parasitária 

 Após 4 meses da última imunização com F1, os animais submetidos à 

imunização mantiveram a capacidade de inibir a progressão da lesão desde 

a 4ª até a 8ª semana PD em comparação aos animais infectados (p<0.05), 

sendo que nesta última medida experimental houve inibição do tamanho da 

lesão em 8,7 vezes (figura 36). Houve aumento significativo do tamanho de 

lesão no grupo F1 - 4 meses a partir da 5ª semana PD em comparação aos 

animais saudávels, já no grupo infectado, este aumento ocorreu a partir da 

4ª semana (p<0.05). 
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Figura 36 – O tamanho da lesão foi quantificado em camundongos BALB/c 
imunizados com F1 e desafiados com formas promastigotas em fase 
estacionária de crescimento após quatro meses da última imunização. 
*p<0.05 indica que o tamanho de lesão diferiu significantemente do grupo 
infectado. † p<0.05 indica que o tamanho de lesão dos grupos F1 – 4 meses 
e infectados diferiu significantemente do grupo saudável. 

 

 Em relação à carga parasitária (figura 37), a imunização com F1 

facilitou a eliminação de formas amastigotas intracelulares na pele e nos 

linfonodos popliteais em 9,6 e 12,1 vezes, respectivamente, em comparação 

à pele e linfonodos popliteos do grupo infectado (p<0.05). 

 



128 

 

 

Figura 37 – Análise da carga parasitária foi avaliada em camundongos 
BALB/c que foram imunizados com F1 e desafiados com formas 
promastigotas em fase estacionária de crescimento após quatro meses da 
última imunização. *p<0.05 indica que a carga parasitária da pele diferiu 
significantemente daquela presente no grupo infectado; **p<0.05 indica que 
a carga parasitária do linfonodo diferiu significantemente daquela presente 
no grupo infectado.  

 

4.3.4.2 – Análise da resposta imune celular 

 Células extraídas dos linfonodos popliteos de ambos os grupos foram 

estimulados com F1 e AgT, e após 72h a produção de citocinas foi 

quantificada. 

 As células do grupo F1 – 4 meses estimulado com F1 e AgT (figura 38 

A) apresentaram aumento significativo de IFN-γ na ordem de 2,9 e 4,8 

vezes, respectivamente em comparação à produção desta citocina pelas 

células do grupo infectado estimuladas com ambos os antígenos (p<0.05).  

 Por outro lado, houve supressão de 7,6 vezes na produção de IL-2 nas 

células do grupo F1 – 4 meses estimuladas com o AgT comparadas às 
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células do grupo infectado sob mesma estimulação (p<0.05), contudo, as 

células do grupo F1 – 4 meses estimuladas com F1 produziram níveis de 

citocinas similares ao das células dos animais infectados (figura 38 B). 

 Em relação a IL-4, as células do grupo F1 – 4 meses quando 

estimuladas com F1 produziram tal citocina, mas as células do grupo 

infectado não. Contudo, quando a estimulação foi feita com AgT, ocorreu 

uma supressão significativa da produção de IL-4 (p<0.05) em 1,6 vezes nas 

células do grupo F1 – 4 meses em comparação às células estimuladas com 

AgT do grupo infectado (figura 38 C). 

 As células do grupo F1 – 4 meses estimuladas com F1 e AgT 

produziram significantemente mais IL-10 (figura 38 D), nas ordens de 40,5 e 

10,6 vezes, respectivamente, comparado às células dos animais infectados 

sob mesma estimulação (p<0.05). 

 Neste grupo de experimentos IL-12, TNF-α e TGF-β não foram 

detectados. 
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Figura 38 – Os níveis de IFN-γ (A), IL-2 (B), IL-4 (C) e IL-10 (D) foram 
quantificados no sobrenadante das células extraídas dos linfonodos 
popliteais e estimuladas com F1 e AgT dos grupos F1 – 4 meses e 
infectados. * e **p<0.05 indicam que a produção de citocinas das células 
extraídas do grupo F1 – 4 meses e estimuladas com F1 ou AgT diferiu 
significantemente da produção de citocinas das células estimuladas com F1 
ou AgT do grupo infectado, respectivamente.  
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Além disso, as células estimuladas do grupo F1 – 4 meses estimuladas 

com F1, AgT ou não estimuladas (NE), foram capazes de proliferar em 2,0; 

3,0 e 1,9 vezes, respectivamente, em relação às células dos animais 

infectados estimuladas com F1, AgT ou NE (p<0.05). Ainda, as células dos 

grupos F1 – 4 meses e infectados foram capazes de proliferar 

significantemente mais (p<0.05) sob estimulação ou não em comparação às 

células estimuladas ou não dos animais saudáveis (figura 39). 

 

 

Figura 39 – A proliferação das células dos diferentes grupos experimentais 
foi analisada após estimulação antigênica. *, ** e *** p<0.05 indicam que a 
proliferação das células do grupo F1 – 4 meses estimuladas com F1, AgT ou 
NE diferiu significantemente da proliferação das células do grupo infectado 
estimuladas com F1, AgT ou NE, respectivamente; †, †† e ††† p<0.05 indicam 
que a proliferação das células do grupo F1 – 4 meses e infectados 
estimuladas com F1, AgT ou NE diferiu significantemente da proliferação das 
células do grupo saudável estimuladas com F1, AgT ou SE, 
respectivamente. 
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4.3.4.3 – Resposta imune humoral 

 Os níveis de IgG1 (figura 40) estiveram aumentados significantemente 

nos grupos F1 – 4 meses e infectados em comparação ao grupo saudável 

na ordem de 2,8 e 2,6 vezes (p<0.05). Por outro lado, os níveis de IgG2a 

esteve aumentado apenas no grupo F1 - 4 meses em comparação aos 

animais infectados e saudáveis, nas ordens de 3,1 e 3,2 vezes, 

respectivamente (p<0.05). 

 

Figura 40 – Os isótipos IgG1 e IgG2a foram identificados no soro dos grupos 
F1 – 4 meses, infectados e saudáveis. ** p<0.05 indicam que a produção de 
IgG2a do grupo F1 – 4 meses diferiu significantemente daquela do grupo 
infectado. † e †† p<0.05 indicam que a produção de IgG1 e IgG2a dos grupos 
F1 – 4 meses e infectado diferiu significantemente do grupo saudável. 
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4.3.4.4 – Imunofenotipagem de linfócitos 

 Foi visto que os grupos F1 – 4 meses e infectado apresentaram 

diminuição significativa de vezes 2,1 e 2,5 vezes na freqüência de linfócitos 

T CD4+ (p<0,05). Em relação aos linfócitos T CD8+ (figura 41), apenas o 

grupo infectado apresentou diminuição significante destas células em 2,0 

vezes quando comparado ao grupo saudável (p<0,05). 

 

 

Figura 41 – Imunofenotipagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ nos lifonodos 
popliteos dos diferentes grupos experimentais. † e ††p<0,05 indica que a 
freqüência relativa de linfócitos T CD4+ e CD8+ diferem significativamente 
das freqüências relativas dos respectivos linfócitos do grupo saudável. 

 

 Não foi possível encontrar diferenças significativas entre as 

subpopulações linfocitárias CD3+CD4+ caracterizadas a partir do marcador 

CD62L (figura 42 A).  



134 

 

 Contudo, foi visto que a freqüência dos linfócitos T CD8+CD62Llow  do 

grupo F1 - 4 meses (figura 42 B) esteve 2,5 e 1,6 vezes aumentada em 

relação ao grupo infectado e saudável, respectivamente (p<0.05). Além 

disto, no grupo F1 – 4 meses foi detectado uma diminuição significante na 

freqüência de linfócitos T CD8+CD62Lhigh  de 2,1 vezes em relação aos 

animais infectados e de 1,7 vezes nos saudáveis (p<0.05). O grupo 

infectado apresentou diminuição significante de 1,6 vezes na freqüência dos 

linfócitos T CD8+CD62Llow  em relação ao grupo saudável (p<0.05). 
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Figura 43 – A população de linfócitos T CD4+ (A) e CD8+ (B) dos linfonodos 
popliteais foi fenotipada para avaliar a expressão do marcador de superfície 
CD62L nos grupos F1 – 4 meses, Infectados e Saudáveis. * e ** p<0.05 
indicam que a freqüencia de células CD3+CD8+CD62Llow e 
CD3+CD8+CD62Lhigh do grupo F1 – 4 meses diferiu significantemente da 
densidade destas subpopulações presente no grupo infectado; † e ††p<0.05 
indicam que a freqüência de células CD3+CD8+CD62Lhigh dos grupos 
experimentais diferiu significantemente da densidade desta subpopulação 
presente no grupo saudável. 
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 Similarmente ao grupo F1, não houve alterações significativas nas 

populações de linfócitos T CD4+ que expressavam o marcador CD45RB 

(figura 44 A), sendo as principais alterações relacionadas aos linfócitos T 

CD8+ (figura 44 B).  

 Porém, houve diminuição significativa de 1,8 vezes na freqüência de 

linfócitos T CD8+CD4+CD45RBlow do grupo infectado comparado ao grupo 

saudável (p<0.05). O grupo F1 – 4 meses apresentou freqüências relativas 

fisiológicas desta subpopulação, mas seus níveis ainda foram maiores que a 

do grupo infectado, na ordem de 1,4 vezes (p<0.05). 
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Figura 44 – A população de linfócitos T CD4+ (A) e CD8+ (B) dos linfonodos 
popliteais foi fenotipada para avaliar a expressão do marcador de superfície 
CD45RB nos grupos F1 – 4 meses, Infectados e Saudáveis. * p<0.05 indica 
que a freqüencia de células CD3+CD8+CD45RBlow do grupo F1 – 4 meses 
diferiu significantemente da densidade destas subpopulações presente no 
grupo infectado; † p<0.05 indica que a freqüência de células 
CD3+CD8+CD62RBlow diferiu significantemente da densidade desta 
subpopulação do grupo saudável. 
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5 – DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, seriam utilizadas duas espécies para purificar 

antígenos, a L. (L.) amazonensis e L. (V.) braziliensis, na tentativa de 

encontrar antígenos protetores contra a infecção por tais parasitos em 

modelo murino de infecção. Contudo, foi relatado ao nosso grupo de 

pesquisas que L. (V.) shawi poderia possuir antígenos mais eficientes em 

comparação às outras espécies para despertar respostas imunes celulares, 

pois foi verificado, em região endêmica para LTA, no norte do Brasil, que 

alguns pacientes infectados por L. (V.) shawi eram capazes de se curar 

espontaneamente e adquirir um perfil de resistência contra reinfecções 

(Silveira, comunicação pessoal). De fato, o estudo conduzido por Silva 2003 

durante sua dissertação de mestrado, demonstrou que os antígenos de L. 

(V.) shawi possuíam mais especificidade e sensibilidade para detectar 

anticorpos de pacientes infectados por diferentes espécies de Leishmania, 

tais como L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis, L. (V.) naiffii, L. (V.) 

lainsoni, L. (V.) guyanensis e da própria L. (V.) shawi, em comparação ao 

antígeno da L. (L.) amazonensis, indicando que os antígenos de tal espécie 

poderiam ser imunogênicos a humanos, e, portanto, um interessante alvo 

para o desenvolvimento de candidatos vacinais. 

Como não havia dados suficientes sobre L: (V.) shawi foi necessário 

investigar alguns aspectos relacionados à biologia do parasito anteriormente 
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às imunizações experimentais. Neste sentido, o primeiro passo efetuado foi 

analisar o crescimento das formas promastigotas pertencente às cepas 

M8408 e M15789. Os dados obtidos demonstraram que as formas 

promastigotas da cepa M15789 cresceram mais em comparação a M8408 

em meio RPMI 1640, o que facilitava a produção de antígenos. Este fato 

também nos incentivou a trabalhar com L. (V.) shawi, pois algumas cepas de 

parasitos têm grandes dificuldades de crescimento em meio R10, tal como a 

L. (L.) chagasi e L. (V.) braziliensis, e, portanto necessitam de meios mais 

ricos e complexos para crescer, como o NNN (ágar sangue) e Schneider 

(Giudice et al., 2007; Salhi et al., 2008), e que de certa forma pode 

atrapalhar na purificação de antígenos, devido a diferentes tipos de materiais 

insolúveis presentes no meio NNN, por exemplo. Além disso, as cepas de L. 

(V.) shawi apresentaram um típico perfil de crescimento, variando de uma 

fase lag para logarítmica, passando para estacionária e por fim de declínio. 

Embora um perfil clássico, houve diferenças de crescimento entre seus 

crescimentos, que possivelmente, se correlaciona com a diversidade 

genética encontrada entre parasitos da mesma espécie (Ishikawa et al., 

2002). Este fato também pôde ser comprovado através das infecções in vitro 

em macrófagos peritoneais, extraídos de camundongos das linhagens 

BALB/c e C57BL/6, onde um maior índice de infecção foi visto nos 

macrófagos infectados com a cepa M15789. É relativamente comum existir 

capacidade diferencial de infecção entre diferentes cepas de uma mesma 

espécie, como visto por Campos et al., (2008), estudando a infectividade de 

cepas de Leishmania do Novo Mundo em macrófagos peritoneiais de 
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camundongos BALB/c. Neste mesmo trabalho foi encontrada uma 

associação entre maior infectividade e menor produção de nitratos por 

macrófagos, contudo, nas infecções macrofágicas por L. (V.) shawi esta 

associação não ocorreu nos macrófagos peritoneais de camundongos 

BALB/c e C57BL/6 infectados com ambas as cepas estudadas. É 

reconhecida uma série de outros fatores da célula hospedeira capazes de 

eliminar parasitos, como o peróxido de hidrogênio, superóxido entre outros 

metabólitos derivados do oxigênio e nitrogênio (Liew et al., 1990a; Gaspar et 

al., 1992). Portanto, é possível assumir que neste tipo de infecção, o óxido 

nítrico não seja a única molécula envolvida na eliminação de parasitos 

intracelulares. Outro importante fator associado aos resultados da infecção 

in vitro foi a questão da maior susceptibilidade à infecção das células 

extraídas dos camundongos BALB/c em relação àquelas dos C57BL/6. 

Os estudos in vivo comparativos confirmaram a maior infectividade da 

cepa M15789 em comparação à M8408, tanto em BALB/c quanto em 

C57BL/6. Esta análise inicial da infectividade entre as cepas foi 

extremamente importante para escolher uma cepa padrão para as análises 

de imunização, pois uma cepa que induza uma patologia pouco mensurável 

não seria uma boa escolha, pois o tamanho da lesão é o pré-requisito para 

se analisar os diferentes aspectos associados à susceptibilidade e 

resistência na LTA (Ji et al., 2003). Por esta razão, a cepa M15789 de L. (V.) 

shawi foi escolhida para o desenvolvimento das outras metodologias e 

aquisição de resultados. 

Comparativamente, foi visto que ambos os camundongos BALB/c e 
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C57BL/6 foram susceptíveis à infecção, contudo, foram verificadas 

diferenças entre os perfis de infecções, pois os camundongos BALB/c 

apresentaram maiores tamanhos de lesão e densidade parasitária que 

C57BL/6, demonstrando sua maior susceptibilidade à infecção. Estudos 

clássicos mostraram que nas infecções por L. major é visto um perfil 

diferenciado de infecção nestas linhagens de camundongos, pois os 

camundongos BALB/c apresentam doença progressiva, evoluindo para 

disseminação parasitária e morte, enquanto os C57BL/6 são resistentes à 

infecção, pois apresentam um doença auto-limitada, com regressão dos 

parasitos em pele bem como os sinais clínicos (Nasseri & Modabber, 1979; 

Howard et al., 1980; Sadicks et al., 1986; Louis et al., 2002). Entretanto, com 

as cepas do Novo Mundo este perfil é totalmente diverso, como visto por 

Cupolilo e colaboradores (2003), cujos estudos demonstraram que uma cepa 

de L. (L.) amazonensis causadora de doença anérgica difusa humana foi 

capaz de infectar camundongos das linhagens BALB/c, C57BL/6 e C57BL/10 

(os dois últimos resistentes à infecção por L. major), sendo o tamanho da 

lesão, carga parasitária e os achados histopatológicos similares nas três 

linhagens murinas. Este fato foi posteriormente corroborado utilizando-se 

outra cepa de L. (L.) amazonensis causadora da forma cutânea localizada, 

onde os camundongos C57BL/6 também desenvolviam lesões, mas em 

menor grau que os C57BL/6 (Abreu-Silva et al., 2004). Por outro lado, 

encontra-se a L. (V.) braziliensis que é capaz de gerar lesões pequenas e 

auto-limitadas tanto em camundongos BALB/c quanto em C57BL/6 (Maioli et 

al., 2004; Rocha et al., 2007). Assim, é possível assumir que não somente a 
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genética do hospedeiro é responsável pelo perfil final da infecção, mas 

também as características inerentes ao protozoário, pois é visto que 

algumas espécies também são capazes de infectar os animais pré-definidos 

como resistentes. 

Os animais experimentais infectados com L. (V.) shawi 

desenvolveram lesão progressiva durante o curso da infecção refletindo os 

achados histopatológicos, que foram mais pronunciados nos camundongos 

da linhagem BALB/c. Esta lesão foi caracterizada por um intenso infiltrado 

inflamatório, com macrófagos densamente parasitados, moderada 

densidades de neutrófilos e linfócitos bem como baixas de plasmócitos. Nas 

fases mais tardias de infecção, os neutrófilos margeavam extensas áreas de 

necrose tecidual. Alguns estudos vêm demonstrando que em lesões 

cutâneas causadas por L. (V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis em 

humanos e animais experimentais também foram detectadas altas 

densidades de células parasitadas, linfócitos e polimorfonucleares, que em 

conjunto tiveram alta associação com patogênese da doença (McKinney & 

Hendrix 1980; Moraes et al., 1994; Tacchine-Cottier et al., 2000; Wanasen et 

al., 2008; Silveira et al., 2005). Além disso, a presença de necrose em lesões 

cutâneas e mucocutâneas humanas causadas por L. (V.) braziliensis têm 

sido associada ao parasitismo, destruição tecidual e também a um 

requerimento maior de fármacos para se obter regressão nas lesões 

(Gutierrez et al., 1991; Boaventura et al., 2010). Como em camundongos 

BALB/c infectados com L. (V.) shawi estes tipos celulares e processos 

histopatológicos foram mais freqüentes, é possível assumir que o parasito foi 



143 

 

mais patogênico a esta linhagem em comparação aos camundongos 

C57BL/6, indicando que embora ambos os camundongos sejam sensíveis à 

infecção, os camundongos BALB/c foram mais susceptíveis.  

Outro interessante marcador da progressão de doença na 

leishmaniose são os anticorpos anti-Leishmania (Mimori et al., 1987; 

Leandro et al., 2001; Todolí et al., 2010). Através de seus níveis, 

mensurados através da absorbância, e principais isótipos circulantes, é 

possível verificar se os animais ou pacientes se direcionam ao pólo de 

susceptibilidade ou resistência (Miles et al., 2005; Chu et al., 2010). Os 

camundongos BALB/c infectados com L. (V.) shawi produziram altos níveis 

de IgG anti-Leishmania, que em sua totalidade estiveram relatados ao 

isótipo IgG1, um importante marcador de doença em infecções naturais e 

experimentais (Oliveira et al., 2009). Por outro lado, os camundongos 

C57BL/6 apresentaram baixos níveis de IgG total e IgG1, sendo o maior pico 

encontrado na 6ª e 8ª semanas PI. Histopatologicamente, os camundongos 

BALB/c apresentaram uma grande estimulação dos centros germinativos 

nos linfonodos popliteos, enquanto os C57BL/6 pouca. Esta estimulação se 

correlaciona à proporção de anticorpos encontrada, uma vez que estas 

regiões de órgãos linfóides são ricas em linfócitos B, e quanto maior o 

estado de ativação, maior podem ser os níveis de anticorpos (Reinhardt et 

al., 2009; Kasturi et al., 2011). Além disso, os níveis de IgG2a que é um 

marcador de resistência ligado a altos níveis de IFN-γ na doença humana e 

canina (Ferreira et al., 2008) não foi detectado em nenhuma linhagem de 

camundongos infectados com L. (V.) shawi, indicando que em BALB/c há 
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uma progressão rápida da doença, enquanto que em C57BL/6 esta 

progressão é mais lenta. 

Em associação com o tamanho de lesão, carga parasitária, achados 

histopatológicos, níveis de IgG total e IgG1 anti-Leishmania, foi possível 

inferir que os camundongos da linhagem BALB/c apresentaram 

susceptibilidade à infecção por L. (V.) shawi. Embora os camundongos 

C57BL/6 também possam ser considerados susceptíveis, comparativamente 

eles apresentaram um perfil intermediário de infecção durante o período 

analisado. Portanto, pode-se considerar que o camundongo BALB/c 

mimetiza aspectos da doença natural, sendo um interessante modelo 

experimental para o estudo de imunopatologia e de candidatos vacinais. Por 

esta razão, estes animais foram utilizados para os estudos de imunização 

experimental com antígenos derivados de L. (V.) shawi. 

Em busca por candidatos vacinais mais eficientes contra a 

leishmaniose tegumentar americana, no presente estudo, foram testados 10 

diferentes antígenos, os quais levaram a respostas completamente diversas, 

relacionadas à proteção e exacerbação da doença nos animais submetidos 

à imunização. 

Os primeiros antígenos avaliados foram os secretados/excretados 

pelas formas promastigotas de L. (V.) shawi. Eles foram considerados 

interessantes alvos, pois são uma das primeiras moléculas a interagir com o 

sistema imune inato e estabelecer uma intrínseca interação fisiológica com a 

célula hospedeira, portanto, devem ser capazes de direcionar a resposta 

para diferentes pólos imunológicos. Além disso, importantes estudos usando 
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os antígenos secretados/excretados de L. infantum mostraram seu potencial 

como candidatos vacinais, uma vez que em modelo experimental murino e 

canino houve proteção contra a infecção, associado à polarização da 

resposta para um perfil Th1 (Rosa et al., 2005; Lemesre et al., 2005). 

De fato, foi visto que os animais imunizados com as frações de alta, 

média e baixa MMs apresentaram alteração da resposta imune celular, e em 

alguns casos houve alteração no curso clínico da infecção, o que evidencia a 

imunogenicidade e o caráter protetor destes antígenos derivados de L. (V.) 

shawi. As modificações imunológicas foram quantificadas a partir dos níveis 

de expressão de IFN-γ e IL-4, pois expressão de seus mRNA é equivalente à 

sua produção (Rosa et al., 2006). Além disso, estudar o perfil de expressão 

de citocinas de subpopulações pode ser útil no entendimento de suas 

funcionalidades durante o processo de infecção. 

O grupo que foi imunizado com a fração de alta MM e posteriormente 

desafiado não apresentou proteção, uma vez que não houve regressão do 

tamanho da lesão e a carga parasitária foi similar a do grupo infectado. 

Embora se tenha detectada alta expressão de IFN-γ e baixa de IL-4 nos 

linfócitos T CD8+, este perfil não foi suficiente para estabelecer proteção 

nestes animais. Interessantemente, neste grupo experimental, as células 

dnCD4CD8 (população de células que contém macrófagos, células 

dendríticas, neutrófilos, plasmócitos e células natural killer) não 

apresentaram modificação imunológica alguma quando comparado aos 

animais infectados, o que pode se correlacionar a uma menor produção de 

metabólitos capazes de eliminar parasitos, pois a produção de IFN-γ, em 
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uma maneira autócrina, também poderá levar a ativação de células efetoras 

(Aranha et al., 2005). Além disso, indivíduos infectados com Leishmania sp. 

que possuíam altas freqüências de células dnCD4CD8 produtoras de IFN-γ 

tiveram melhor prognóstico que os indivíduos com baixa expressão 

(Antonelli et al., 2006), ou seja, para haver proteção deverá haver 

polarização da resposta imune para um perfil Th1 em diferentes 

subpopulações celulares.  

Por outro lado, os animais imunizados com a fração de média MM e 

posteriormente desafiados, foram capazes de inibir a progressão da lesão de 

pele bem como a carga parasitária. Esta proteção se associou à elevação da 

expressão de IFN-γ por todas as populações celulares estudadas, indicando 

que diferentes tipos celulares puderam ser fontes desta citocina após 

desafio, tal como linfócitos, macrófagos e células NK (Ota et al., 2008). Em 

contraste, os linfócitos T CD4+ e CD8+ destes animais expressaram altos 

níveis de IL-4, que por sua vez pode inibir a expressão e bioatividade de 

IFN-γ (Radwanska et al., 2007), indicando que a resposta induzida pela 

imunização é protetora, e associada a um perfil misto de resposta imune, 

gerando proteção parcial neste grupo.  

Os animais que foram imunizados com a fração de baixa MM e 

posteriormente desafiados também foram capazes de inibir o crescimento da 

lesão e a multiplicação de parasitos. Neste grupo, houve aumento da 

expressão de IFN-γ nos linfócitos T CD4+ e nas células dnCD4CD8. Em 

contrapartida, também foi verificado aumento da expressão de IL-4 nos 

linfócitos T CD4+, indicando que a proteção induzida por esta fração esteve 
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também associada às respostas Th1 e Th2, principalmente ditadas pelos 

linfócitos T CD4+ e células dnCD4CD8. Interessantemente, esta imunização 

favoreceu a supressão da expressão de citocinas pelos linfócitos T CD8+ 

tanto nos grupos saudáveis (dados não mostrados) quanto nos desafiados. 

Na imunopatologia das leishmanioses não está muito bem esclarecido o 

papel funcional dos linfócitos T CD8+, pois algumas evidências sugerem que 

tais células são fundamentais na eliminação parasitária, e que terapias que 

as estimulem seriam importantes para geração de imunidade (Hernández-

Ruiz et al., 2010). Mas também alguns relatos indicam que até mesmo na 

doença humana estas células podem ser responsáveis por exacerbar a 

patologia (Faria et al., 2009), possivelmente quando caracterizadas como 

pertencentes à subpopulação Tc2. Entretanto, na infecção experimental por 

L. major foi visto que os camundongos BALB/c depletados de linfócitos T 

CD8+ apresentaram uma alteração funcional nos linfócitos T CD4+, que 

passaram a expressar menos IFN-γ comparado aos animais não depletados, 

indicando que possivelmente os linfócitos T CD8+ são importantes, mesmo 

que indiretamente, na estimulação dos CD4+ e geração da imunidade 

(Herath et al., 2003). Contudo, tem sido demonstrado que antígenos 

secretados/excretados estimulam primariamente os linfócitos T CD4+ a 

expressarem IFN-γ, sendo este fato associado à alta taxa de proteção visto 

na leishmaniose visceral murina (Rosa et al., 2007). Ou seja, a proteção 

induzida por esta fração deve estar ligada principalmente à estimulação dos 

linfócitos T CD4+ e dnCD4CD8. Contudo, a ausência de resposta dos 

linfócitos T CD8+ tanto pode estar ligada à proteção ou ausência de uma 
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cura estéril. Adicionalmente, a supressão da expressão de citocinas nestes 

linfócitos também pode ser reflexo do grande número de transcritos 

codificadores de TGF-β produzidos por esta população linfocitária (dados 

não mostrados), mas como nem sempre a expressão desta citocina se 

reflete em sua produção (Taylor 2009), a diminuição da resposta destas 

células pode também ser um efeito direto da imunização.  

Os resultados encontrados com as proteínas secretados/excretados 

indicam que as moléculas do parasito mais expostas à imunidade podem 

interagir a favor do hospedeiro, podendo gerar proteção, como já vem sendo 

indicado por alguns autores (Kaufmann & Hess 1999; Prickett et al., 2006). 

Embora exista o consenso de melhor reconhecimento de antígenos 

mais expostos dos microorganismos pelo sistema imune do hospedeiro, uma 

série de evidências também vem demonstrando que antígenos intracelulares 

podem ser considerados importantes fontes na busca de novos alvos 

vacinais, tal como mostrado pelo grupo de Bhaumik et al. (2009), que 

obtiveram proteção completa através de imunizações em camundongos 

BALB/c com antígeno intracelular solúvel das formas promastigotas de L. 

donovani. Além disso, foi demonstrado que antígenos intracelulares 

purificados tanto de formas amastigotas quanto de promastigotas podem 

induzir imunidade associada à proteção em camundongos BALB/c (Beyrodt 

et al., 1997; Ghosh et al., 2001). Em adição, os antígenos intracelulares são 

alternativas atrativas, pois se encontram em relativa abundância e 

diversidade protéica quando comparados aos antígenos 

secretados/excretados ou de membrana, o que de fato pode facilitar o 
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encontro de candidatos vacinais. Por esta razão, os antígenos intracelulares 

das formas promastigotas e amastigotas de L. (V.) shawi também foram 

analisados em relação à proteção. 

A imunização com AgAma e AgPro alteraram o curso da infecção 

causada por L. (V.) shawi. Os camundongos imunizados com AgAma e 

posteriormente desafiados tiveram uma exacerbação da lesão, sendo que a 

carga parasitária na pele e no linfonodo estiveram aumentados em relação 

aos animais infectados. Esta imunização suprimiu a produção de citocinas, 

que pode ser atribuída ao aparecimento de TGF-β nos animais imunizados, 

cuja bioatividade se correlaciona com a produção e expansão de células 

Th3, que são hábeis em estimular a diferenciação de células T naïve em 

populações de células regulatórias (Carrier et al., 2007). Em adição, esta 

citocina também é capaz de suprimir ambas as respostas Th1 e Th2 (Barral-

Netto et al., 1992; Reed et al., 1992; Laouar et al., 2005). De fato, sua 

produção pelos animais imunizados com AgAAma deve ter desativado a 

resposta da subpopulação de linfócitos reconhecidos como protetores, 

permitindo desta forma a multiplicação exagerada das formas amastigotas 

em pele e linfonodos poplíteos. Isto pode ser mais bem compreendido 

quando se analisa a resposta imune dos animais apenas infectados, que foi 

mais balanceada, com a presença de citocinas Th1, Th2 e regulatória, bem 

como relativo controle da carga parasitária. Fato este que não foi observado 

nos animais submetidos à imunização e que sofreram de lesões não 

controladas. Alguns estudos prévios vêm afirmando o potencial supressor 

dos antígenos de formas amastigotas de Leishmania sobre a resposta 
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imune, como os demonstrados pelo grupo de O´Daly, que observaram 

redução de até 100% nos sinais clínicos da psoríase em pacientes tratados 

com antígenos das formas amastigotas de L. (V.) braziliensis e L. (L.) 

chagasi (O´Daly et al., 2009 a; O´Daly et al., 2009 b). Como a psoríase é 

uma doença mediada por linfócitos T e macrófagos (Gudjonsson et al., 2004; 

Wang et al., 2009), é possível que estes antígenos possam suprimir os 

efeitos pró-inflamatórios destas populações celulares, levando a supressão 

imunológica. No caso dos animais imunizados com os antígenos de 

amastigotas de L. (V.) shawi, a proliferação de parasitos foi superior àquela 

vista nos animais apenas infectados, indicando que estes antígenos são 

supressores, assim como visto pelo grupo de O´Daly. Entretanto, a 

imunização com AgAma não foi capaz de controlar a resposta imune 

humoral dos animais, pois foi visto que estes produziram exacerbados níveis 

de IgG total. Este fato pode se associar a constante estimulação de linfócitos 

B nos linfonodos ocasionada por uma alta carga parasitária encontrada. 

Portanto, em conjunto, os dados indicam que antígenos das formas 

amastigotas de L. (V.) shawi são naturalmente supressores dos mecanismos 

da resposta imune, e portanto, não são alvos para desenvolver um candidato 

vacinal contra LTA. 

Por outro lado, os camundongos imunizados com AgPro e 

posteriormente desafiados, controlaram o desenvolvimento da lesão, bem 

como a replicação das formas amastigotas na pele, mesmo com elevados 

níveis de TGF-β. Além disso, foi possível detectar menores níveis de IL-4 e a 

IL-10 não foi detectada, possivelmente pela ação do TGF-β. Também, as 
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células estimuladas dos animais imunizados foram capazes de produzir IL-

12 e IFN-γ, associado a baixos níveis da resposta imune humoral. Este fato 

indica que o antígeno induziu um melhor balanço da resposta imunológica, 

gerando uma lesão menor em relação aos animais infectados, durante todo 

o período experimental. Alguns estudos vêm demonstrando o importante 

papel desempenhado pela IL-12 na geração da resistência contra infecções 

intracelulares, pois em camundongos BALB/c infectados com L. (V.) 

braziliensis esta citocina pôde direcionar a resposta imune para um fenótipo 

basicamente relacionado ao fenótipo Th1 (Souza-Neto et al., 2004) e manter 

células efetora e de memória produtoras de IFN-γ (Mattner et al., 1996; Ota 

et al., 2008; Lezama-Dávila et al., 2008), permitindo, desta forma, a geração 

de imunidade protetora. Em adição, a supressão da produção de IL-4 e IL-10 

é um pré-requisito para o sucesso na imunização experimental, como 

demonstrado anteriormente através de imunização com diferentes 

preparados antigênicos de L. donovani (Nagill et al., 2009). 

Embora tenha sido observada proteção na pele do grupo imunizado 

com AgPro, esta proteção não se estendeu ao linfonodo poplíteo. Este efeito 

diferencial pode estar relacionado à alta produção de TGF-β, nos 

linfonodos e, portanto, à conversão de linfócitos a um fenótipo regulatório 

(Chen et al., 2003), gerando células irresponsivas a IL-12 e IFN-γ (Belkaid et 

al., 2002; Bogdan 2008). Sendo um favorecedor da infecção, o TGF-β 

também pode se associar a efeitos protetores ao hospedeiro, impedindo 

injúrias teciduais mediadas por excessiva produção de citocinas 

inflamatórias (Shull et al., 1992). Desta forma, a imunização com AgPro foi 
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capaz de restaurar os níveis de IL-12 e manter os níveis de IFN-γ. Além 

disso, a supressão da IL-4 e IL-10 foi um fator importante para adquirir 

proteção parcial. Entretanto, a presença de TGF-β deve ter sido um dos 

principais fatores responsáveis pela ausência completa de proteção. 

Devido à proteção induzida pelo AgPro e diversidade de antígenos 

presentes foi efetuado um fracionamento bioquímico, objetivando purificar os 

principais antígenos. Este fracionamento se baseou em cromatografia líquida 

de fase reversa (rv-HPLC). A superfície da fase estacionária da coluna 

cromatográfica é um componente altamente hidrofóbico e a fase móvel 

inicial é polar, sendo assim, as moléculas hidrofóbicas se ligam 

preferencialmente à fase estacionária, permitindo que as moléculas mais 

hidrofílicas sejam eluídas em tampão. Conforme a faixa de polaridade é 

modificada, através da mudança do gradiente, grupos de moléculas se 

desligam da matriz sólida e são eluídas (Fallon et al., 1990). Neste sentido, 

foi possível purificar cinco diferentes frações protéicas, sendo que a 

constituição dos antígenos F1 e F2 eram altamente polares, F3 de 

polaridade intermediária, F4 e F5 apolares. O cromatograma obtido das 

frações demonstrava que F1 representava uma única molécula, e os outros 

antígenos foram considerados várias moléculas reunidas. 

Após este processo de purificação, foi feita uma caracterização de 

proteínas por eletroforese, onde o bandeamento de todas as frações foi 

visualizado, exceto a F1. Posteriormente, foi visto, através de 

cromatografias, uma absorção maior desta fração a 220nm que a 280nm, 

indicando a presença de peptídeos. Foram realizados diferentes protocolos 
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de eletroforese para determinar massa molecular e número de moléculas 

pertencentes a esta fração, contudo resultados negativos foram obtidos. Por 

esta razão, tentou-se caracterizar a amostra através de espectrometria de 

massas. 

Os dados espectrométricos revelaram que F1 é constituída por 67 

diferentes peptídeos, os quais são fragmentos de proteínas maiores. Para 

produção do antígeno solúvel, as formas promastigotas de L. (V.) shawi 

estavam em fase estacionária de crescimento, sendo considerado o período 

em que ocorre a metaciclogênese. Concomitantemente, se inicia a exaustão 

de nutrientes do meio de cultura, havendo, portanto morte celular. Tanto na 

metaciclogênese quanto na morte celular, algumas proteínas são recicladas 

(turnover proteico), ou seja, através da ação regulada de diversas famílias 

de proteases ocorre a degradação de algumas proteínas (Besteiro et al., 

2007). Também, algumas proteases, sobretudo as serino proteinases, 

podem ter sido responsáveis pela geração de fragmentos de proteínas após 

lise parasitária para produção de antígenos, uma vez que no presente 

trabalho foi utilizado apenas um inibidor de protease, o EDTA, que é capaz 

de inibir preferencialmente as metaloproteinases (de Sousa et al., 2010). 

Além disto, os solventes orgânicos em que o antígeno foi solubilizado e 

eluído podem favorecer a proteólise de alguns componentes (Fallon et al., 

1990). Possivelmente, por uma destas razões, ou seu conjunto, foi possível 

purificar este grupo de peptídeos, nomeados como F1.  

Através dos dados espectrométricos, foi verificado que a maioria 

destes peptídeos não possuia nenhuma atividade relatada, uma vez que são 
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proteínas hipotéticas, por outro lado, apenas uma minoria destes antígenos 

apresentou alguma atividade relacionada à homeostasia parasitária, 

desenvolvimento de patologia, resistência a drogas, imunidade e nutrição. 

Embora apenas 6% dos antígenos tenham sido relacionados à imunidade, é 

possível que outros componentes presentes em F1 possam modular a 

resposta imune nos animais imunizados, até porque em modelo de predição, 

diversas moléculas foram capazes de se ligar a MHCI e MHCII, ou seja, 

espera-se que induzam respostas imunes.  

E em fato, os grupos de animais imunizados com F1 tiveram o maior 

potencial protetor, digno de nota é o fato de que este antígeno pode 

representar uma interessante medida profilática, uma vez que gerou 

imunidade duradoura. Além disso, as células destes animais quando 

estimuladas com o AgT produziram aumentados níveis de IFN-γ e reduzidos 

de IL-4, indicando que o contato com produtos específicos derivados das 

formas promastigotas induzirá uma resposta benéfica ao hospedeiro, tanto 

em períodos mais recentes quanto mais distantes da última imunização. 

Estudos anteriores demonstraram a importância da polarização da resposta 

imune para um perfil Th1, pois estudos de transferência passiva de 

linhagens linfocitárias produtoras de IFN-γ provindas de animais imunizados 

com diferentes formulações antigênicas gerava proteção a animais 

saudáveis, uma vez que estimulava os mecanismos efetores da resposta 

imune inata. Contrariamente, a transferência de linhagens secretoras de IL-4 

promovia exacerbação da lesão (Scott et al., 1988; Heinzel et al., 1989), por 

estimular basicamente a população de linfócitos Th2 (Nelms et al., 1999). 
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Portanto, é de se esperar que este perfil de resposta imune gerasse 

resistência aos animais experimentais submetidos à imunização. Em 

contrapartida, as células estimuladas com AgT ou F1 dos grupos imunizados 

com F1 também produziram altos níveis de IL-10. Tem sido demonstrado 

que esta citocina é responsável por prevenir a ativação macrofágica e 

diminuir a produção de citocinas do perfil Th1 (Kane & Mosser 2001), 

levando primariamente à manutenção de baixo parasitismo no sítio crônico 

da infecção (Belkaid et al., 2001). Interessantemente, algumas linhas de 

pesquisas indicam que a manutenção dos parasitos, desde que em baixo 

número, leva a resistência contra re-infecções causadas por Leishmania sp, 

mas sua eliminação leva a perda de imunidade duradoura, refletindo uma 

importante estratégia para o equilíbrio entre o parasito e hospedeiro (Belkaid 

et al., 2002). Portanto, após contato com as formas promastigotas, o sistema 

imune dos grupos imunizados com F1 poderá promover um balanço entre a 

resposta Th1 e regulatória, que levará a eliminação de uma grande parte dos 

parasitos, contudo poderá haver persistência parasitária.  

Ainda, as células extraídas dos grupos F1 e F1 – 4 meses quando 

estimuladas com F1 apresentaram um perfil similar de citocinas daquele 

produzido pelas células estimuladas com AgT, exceto pelo fato de que 

houve aumento na produção de IL-4. O aumento dos níveis desta citocina 

pode também se correlacionar à ausência de proteção completa neste grupo 

experimental, uma vez que os parasitos intactos também possuem tais 

antígenos presentes na fração F1 e são capazes de liberá-los 

espontaneamente ao meio extracelular (dados não mostrados), podendo, 
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desta forma, estimular a proliferação de uma menor população de linfócitos 

Th2. Embora classicamente aceita como indutora de patologia, a IL-4 pode 

também facilitar a geração, proliferação e manutenção de linfócitos T CD8+ 

de memória em infecções experimentais causadas por L. donovani e 

Plasmodium yoelii (Stäger et al., 2003; Carvalho et al., 2002).  

De fato, o grupos imunizado com F1 apresentaram freqüências 

similares ao controle de linfócitos T CD8+CD62Llow, que pode ser 

considerados como linfócitos T CD8+ de memória (Sallusto et al., 2004), 

indicando que a imunização manteve os níveis fisiológico desta 

subpopulação, mas nos animais não imunizados e infectados a freqüência 

relativa desta população diminuiu, mostrando que o parasito pode alterar o 

número destas células, pois nestes animais não houve proteção.  

Similarmente, os animais pertencentes ao grupo F1 – 4 meses 

apresentaram níveis aumentados de tal subpopulação comparado aos 

animais apenas infectados, e também em relação ao grupo saudável, 

possivelmente pelo fato de que houve um grande período entre a última 

imunização e o desafio, fato este que pode se correlacionar com a geração 

de uma maior quantidade de células de memória. Possivelmente, os níveis 

aumentados das células CD8+ de memória possam se associar a um melhor 

prognóstico da doença experimental, pois foi visto que ao redor de 60 dias PI 

camundongos com um fenótipo de resistência nas infecções por L. infantum 

possuíam maiores níveis de linfócitos de memória em comparação aos 

animais susceptíveis (Gomes-Pereira et al., 2004), demonstrando a 

habilidade desta subpopulação de linfócitos T CD8+ em auxiliar na 
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resistência contra infecções.  

Como também se reconhece o papel patogênico dos linfócitos T CD8+ 

na leishmaniose, foi efetuada a fenotipagem destes utilizando o marcador 

CD45RB, pois se sabe que linfócitos expressando baixos níveis deste 

marcador (CD45RBlow) são considerados como efetores, mas podem ser 

patogênicos, pois algumas destas subpopulações podem produzir IL-4 e IL-

10 (Powrie et al 1994), por outro lado, os CD45high, considerados protetores, 

podem produzir IFN-γ, quando devidamente estimulados. Neste caso, foi 

visto que os grupos F1, F1 – 4 meses e saudáveis apresentaram valores 

similares da subpopulação de linfócitos CD3+CD8+CD45RBlow, indicando que 

a imunização pode ter um efeito protetor, evitando o acúmulo destas células 

nos linfonodos. Por outro lado, foi visto que o grupo infectado apresentou 

diminuição significante desta subpopulação em relação aos animais 

saudáveis. Este fato sugere que nos animais infectados há migração desta 

população celular para o sítio da infecção, pois foi visto que em animais 

susceptíveis e infectados por L. (V.) shawi há uma diminuição de linfócitos T 

CD8+ nos linfonodos e aumento na pele, concomitante ao ampliação da 

carga parasitária (Passero et al., 2010), indicando que em animais apenas 

infectados a diminuição destas células em órgãos linfóides se associa mais a 

sua migração do que ao efeito imunossupressor causado pelo parasito.  

Ainda em relação ao trabalho citado acima, foi visto que além da 

diminuição dos linfócitos T CD8+ também havia diminuição significativa dos 

CD4+ em linfonodos popliteais, mas esta queda no número de células se 

correlacionava ao aumento de suas densidades no sítio da infecção. Este 
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achado também foi detectado nos grupos imunizados com F1, e a hipótese 

de imunossupressão causada pelo parasito ou imunização não deve ser 

verdadeira, uma vez que estas células puderam produzir citocinas 

inflamatórias e anti-inflamatórias, portanto, a diminuição destas células nos 

linfonodos também deve se correlacionar à sua migração para o sítio da 

infecção. 

 Outra importante alteração verificada no grupo F1-4 meses foi a 

diminuição da concentração de IL-2 em relação aos animais infectados. Esta 

citocina apresenta grande importância na ativação de células NK e na 

proliferação celular. Possivelmente houve diminuição na produção desta 

citocina devido aos altos níveis de IL-10 produzidos neste grupo. Embora 

tenha havido esta diminuição da IL-2, as células do grupo F1 – 4 meses 

mantiveram sua capacidade proliferativa, independente da presença de 

estímulos. A capacidade proliferativa das células destes animais também 

pode se refletir no potencial que alguns peptídeos, presentes no antígeno 

F1, possuem em se ligar às moléculas de MHCI ou MHCII, como verificado 

no modelo de predição de ligação (http://antigen.i2r.a-

star.edu.sg/predBalbc), facilitando a apresentação de antígenos aos 

linfócitos.  

Nos grupos submetidos à imunização com F1 também foi possível 

detectar níveis diminuídos de IgG1 e aumentados de IgG2a, evidenciando 

que houve diminuição da resposta Th2 e estimulação da resposta imune 

celular, levando a resistência, mesmo que parcial (Ramírez et al 2010). 

Portanto, a proteção exercida por F1 foi duradoura com a participação de 
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linfócitos T CD8+CD62Llow, e T CD8+CD45RBlow, além disso, houve aumento 

da resposta imune celular, e diminuição da resposta Th2. Contudo, o 

aumento dos níveis de IL-10 neste grupo pode se associar a regulação 

imunológica e persistência parasitária. Ainda é digno de nota, o fato de que 

alguns antígenos, como a cadeia curta da dehidrogenase, proteína S20 

ribossomal, dineína e cisteíno peptidase entre outras, presentes em F1, 

possam ser secretados/excretados ao meio extracelular por estar em íntima 

associação com vesículas de tráfico antigênico (Silverman et al., 2008). 

Possivelmente, a secreção destes componentes pelos parasitos nos animais 

imunizados com F1 possa se correlacionar com proteção, uma vez que é 

reconhecido o papel protetor de alguns destes antígenos (Stober et al., 

2006; Doroud et al., 2011). 

 A fração F5 protegeu intermediariamente os animais experimentais, 

uma vez que houve diminuição da carga parasitária apenas na pele, não se 

estendendo a proteção aos linfonodos. Nas células estimuladas com AgT 

houve aumento na produção de IFN-γ, IL-4 e IL-10, sendo a proteção 

associada a ambas respostas Th1 e Th2. Alguns estudos demonstraram que 

altos níveis de IFN-γ são requeridos para eliminação de parasitos, contudo 

na presença de altas concentrações de IL-4 e IL-10 as funções biológicas do 

IFN-γ podem ser atenuadas (Bhaumik et al., 2009). De fato, o papel biológico 

do IFN-γ não ocorreu nos linfonodos dos animais imunizados, este fato pode 

se refletir nas diferentes respostas imunológicas que podem ser encontradas 

na pele e em linfonodos (Brewig et al., 2009). Quando as células destes 

animais foram estimuladas com F5 houve um perfil similar na produção de 
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citocinas, exceto pelo fato de que houve um aumento na produção de IL-2, 

que se associa a ativação de células NK e proliferação celular (Resnick et 

al., 1988). Possivelmente, a ação da IL-2 pôde contrabalancear o efeito 

patogênico da IL-4 e IL-10, favorecendo a redução de parasitos na pele. Em 

adição, os animais tiveram uma elevação da resposta imune humoral, 

principalmente relacionado ao isótipo IgG1, sugerindo progressão da lesão, 

mesmo em face da eliminação de parasitos na pele. Provavelmente, a 

constante estimulação induzida por muitos parasitos viáveis nos linfonodos 

devem favorecer a produção aumentada deste isótipo. Portanto, a 

imunização com F5 gerou uma proteção parcial na pele, mas não nos 

linfonodos, sugerindo que houve imunidade órgão específica. 

 Em contraste, as imunizações com os antígenos F3 e F4 favoreceram 

o desenvolvimento das lesões e o aumento do número de parasitos na pele. 

As células estimuladas com AgT destes grupos produziram altos níveis de 

IFN-γ, IL-4 e IL-10, mas baixos de IL-2. Como indicado acima, as respostas 

Th2 e regulatória são capazes de inibir e regular a bioatividade de IFN-γ. Por 

conseguinte, a IL-2 tem um papel protetor na leishmaniose murina (Laabs et 

al., 2009) e como células NK ativadas por IL-2 são hábeis em ativar células 

produtoras de IFN- γ (Joyee et al., 2010), é possível então inferir que a 

ausência de proteção nos grupos imunizados com F3 e F4 esteve associada 

a uma inibição da resposta de IL-2 com conseqüente aumento de IFN-γ, IL-4 

e IL-10. Ou seja, nem sempre a proteção deve ser vista como sinônimo da 

presença ou concentração de IFN-γ, pois os outros componentes da 

resposta imunológica também podem determinar o curso clínico da doença. 
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Este fato também foi demonstrado anteriormente por Anderson et al. (2005), 

que estudaram o perfil de infecção de uma cepa de L. major isolada de caso 

humano que não apresentou cura espontânea, e nos camundongos C57BL/6 

infectados com tal cepa foi demonstrado que mesmo com a presença de 

elevados níveis de IFN-γ houve progressão da lesão, sendo associada a 

produção de IL-10. Darrah et al. (2010) também demonstraram que a 

presença de IL-2, IFN-γ e TNF-α não foram suficientes para gerar proteção 

nas infecções por L. major quando a resposta de IL-10 foi exacerbada. No 

caso dos experimentos realizados com L. (V.) shawi, esta exacerbação da 

lesão nos grupos pode estar associada à supressão da produção de IL-2, 

demonstrando que a ativação de outros componentes da resposta imune 

inata, tal como as células NK, também podem ser importantes para gerar 

proteção. 

 Em contraste, a imunização com o antígeno F2 não alterou o curso da 

infecção, contudo ocorreram modificações imunológicas neste grupo. As 

células estimuladas com AgT produziram baixos níveis de IL-2 e IL-4, mas 

altos níveis de IL-10. Já as células estimuladas com F2 produziram altos 

níveis de IFN-γ, IL-4 e IL-10. Embora este grupo possua um perfil associado 

à exacerbação de doença, houve redução de IL-4, que deve permitir um 

grau de infecção similar aos animais infectados, pois a IL-4 controla uma 

série de mecanismos imunológicos associados com susceptibilidade, além 

disso, este grupo apresentou níveis de anticorpos similares aos animais 

infectados, indicando que a alteração do perfil imunológico não foi suficiente 

para modificar o curso clínico da infecção. 
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 Embora os resultados obtidos no presente estudo com os antígenos 

secretados/excretados e purificados por rv-HPLC sejam encorajadores na 

busca de um candidato vacinal, ainda se deve ter cautela em sua produção 

e administração a outros modelos experimentais, pois os antígenos que 

foram protetores ainda misturas de antígenos. E como tal, pode induzir 

diferentes respostas após imunizações nos animais, o que pode facilitar a 

permanência de parasitos no sítio da infecção, através da ação da resposta 

regulatória. 

 Como demonstrado neste estudo, há uma grande diversidade de fontes 

possíveis para se desenvolver candidatos vacinais a partir de uma única 

espécie, entretanto, é necessário haver um melhor entendimento da 

complexa interação entre células do sistema imune, suas moléculas 

efetoras, mediadores e parasitos para que seja possível encontrar 

candidatos vacinais mais efetivos como medida profilática contra a 

leishmaniose tegumentar americana. Além disso, um melhor entendimento 

dos fatores que regulam a persistência parasitária e seu papel na 

manutenção da memória imunológica pode ser extremamente importante 

para o desenvolvimento de melhores estratégias de vacinação. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
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6 - CONCLUSÃO 

 

 

1.  A avaliação da infectividade in vitro e in vivo das cepas de L. (V.) 

shawi mostrou que a cepa M15789 foi mais infectiva que a M8408. 

 

2.  Estudos in vivo demonstraram que os camundongos BALB/c foram 

mais susceptíveis à infecção por L. (V.) shawi em comparação ao 

C57BL/6, uma vez que apresentaram uma lesão cutânea maior, com 

alterações histopatológicas mais evidentes e maior parasitismo em pele 

e linfonodo poplíteo de drenagem. 

 

3.  Antígenos secretados/excretados pelas formas promastigotas de L. 

(V.) shawi de baixa massa molecular apresentaram uma maior taxa de 

proteção em camundongos BALB/c imunizados em comparação aos de 

alta e média massas moleculares, sendo a proteção associada à alta 

expressão de IFN-γ nos linfócitos T CD4+. 

 

4.  A imunização com antígenos solúveis de formas amastigotas de L. (V.) 

shawi suprimiram a resposta imune celular e induziram lesões 

descontroladas em camundongos BALB/c submetidos a esta 

imunização. Por outro lado, a imunização com antígenos solúveis de 

formas promastigotas de L. (V.) shawi mostraram protegeram os 

animais após desafio. 
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5.  A imunização com a fração antigênica F1, purificada de formas 

promastigotas de L. (V.) shawi, levou à proteção duradoura nos 

camundongos BALB/c com a presença de linfócitos T CD8+ de 

memória. A persistência de parasitos no sítio da lesão pode ser o 

reflexo do nível elevado de IL-10. 

 

6.  A imunização com a fração antigênica F5, purificada de formas 

promastigotas de L. (V.) shawi, mostrou proteção apenas na pele dos 

animais, uma vez que não houve regressão da carga parasitária em 

linfonodo poplíteo de drenagem. Em contraste, as imunizações com F3 

e F4 levaram a exacerbação das lesões e a imunização com F2 não 

alterou o curso da infecção em camundongos desafiados com formas 

promastigotas de L. (V.) shawi. 

 

7.  O antígeno F1 mostrou ser um alvo em potencial para o 

desenvolvimento de candidatos vacinais definidos contra a 

Leishmaniose Tegumentar Americana. 
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