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RESUMO 

 
No Brasil, L. (V.) braziliensis é a espécie responsável pela maioria dos casos de 
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). Para o desenvolvimento de uma vacina 
eficaz, formulações contendo antígenos imunogênicos, associados com adjuvantes, 
indutores de uma resposta imune do perfil T auxiliar 1 (Th1), estão sendo investigados, 
entre eles têm-se o “Thiol Specific Antioxidant” (rTSA), a “Stress Inducible protein 1” 
(rSTI) e o “Leishmania elongation initiation fator” (rLeIF) de L. major, que se 
mostraram imunogênicos e promissores. Os genes destas proteínas, de L. (V.) 
braziliensis, foram sequenciados e as proteínas recombinantes obtidas e utilizadas neste 
estudo. Trabalhos utilizando BCG e β-glucana mostraram a capacidade destes em 
fornecer proteção inespecífica. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 
imunogenicidade e a eficácia da vacina com as proteínas rTSA, rSTI e Leif (Tríplice) de 
L. (V.) braziliensis associadas com o adjuvante β-glucana, com ou sem estímulo prévio 
com BCG.  Camundongos BALB/c foram divididos em 2 grupos, um deles inoculado 
com BCG e o outro não. Posteriormente, os animais foram divididos em subgrupos e 
vacinados com tríplice, associadas ou não com β-glucana. Foram coletados os soros dos 
animais para dosagem de citocinas e anticorpos pela técnica imunoenzimática. Células 
do baço e linfonodo drenante foram cultivadas para dosagem de citocinas no 
sobrenadante. O estimulo com BCG induziu uma maior produção de IFN-γ. Os 
camundongos vacinados com a tríplice produziram anticorpos IgG total, IgG1 e IgG2a 
específicos para L. (V.) braziliensis. O estimulo com BCG induziu uma maior produção 
de anticorpos IgG total e IgG2a, nos animais vacinados com a tríplice sem β-glucana. 
Para avaliar a proteção fornecida pela vacina, os animais imunizados foram infectados 
com L. (V.) braziliensis e as patas mensuradas durante 8 semanas. O subgrupo, não 
estimulado com BCG e vacinado com a tríplice, associada com β-glucana, desenvolveu 
lesões menores que os demais subgrupos (p<0,05). Os subgrupos que receberam apenas 
BCG ou foram vacinados com a tríplice mais β-glucana apresentaram lesões maiores 
que os animais não estimulados e imunizados (p<0,05). Após a infecção por L. (V.) 
braziliensis, (i) os animais estimulados e vacinados com a tríplice apresentaram níveis 
elevados de IgG específicos para L. (V.) braziliensis; (ii) as imunizações com a tríplice 
mantiveram os níveis de IFN-γ aumentados (p<0,05); (iii) todos os animais 
apresentaram menores concentrações de IL-17, no soro; (iv) houve detecção similar de 
IFN-γ entre os subgrupos, mas com uma maior produção de IL-17 no subgrupo 
vacinado com a tríplice mais β-glucana, não estimulados com BCG, no baço (p<0,05); 
(v) os animais que receberam apenas BCG produziram mais IFN-γ e IL-17, no 
linfonodo drenante. Conclui-se que: as imunizações com tríplice foram imunogênicas; o 
esquema de imunização com a tríplice mais β-glucana, sem estimulo com BCG, 
forneceu proteção parcial contra a infecção por L. (V.) braziliensis; o estimulo com 
BCG induziu lesões maiores nos subgrupos que receberam salina ou a tríplice mais β-
glucana;  o esquema de vacinação com a tríplice manteve a produção de IFN-γ elevada 
após a infecção por L. (V.) braziliensis; no sitio de infecção, o estimulo com a BCG 
levou a uma resposta heteróloga Th1/Th17. 
 
Palavras-chave: Tríplice; BCG; β-glucana 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, L. (V.) braziliensis is specie responsible for many cases of American 
Tegumentary Leishmaniasis (ETL). To effective vaccine development, formulations 
contained immunogenic antigens associated with adjuvants that induce a T helpe 1 
(Th1) immune response are been investigated, among of antigen have the “Thiol 
Specific Antioxidant” (rTSA), “Stress Inducible protein 1” (rSTI) and “Leishmania 
elongation initiation fator” (rLeIF) of L. major, which have been immunogenic and 
promising. The genes that corresponding to these antigens in L. (V.) braziliensis were 
sequenced and recombinants proteins were obtained and used in this study. Works that 
used BCG and β-glucan showed that these could provide protection against not related 
pathogens. The present study had as aim to evaluate the immunogenicity and the 
effectiveness of the vaccine using the rTSA, rSTI and rLeIF proteins (Triple), 
associated or not with β-glucan, with or without BCG stimulus. BALB/c mice were 
divided in 2 groups, one of the groups was stimulated with BCG and the other not. 
Posteriorly, the animals were divided in subgroups and vaccinated with triple, 
associated or not with β-glucan. Mice’s serum were collected to search of cytokines and 
antibodies by immunoenzymatic technique. Lymph node and spleen’s cells were 
cultivated and cytokines searched in supernatants. BCG stimulation induced a greater 
IFN-γ production. The vaccinated mice with triple produced IgG total, IgG1 and IgG2a 
specifics to L. (V.) braziliensis. BCG stimulation induced a high IgG total and IgG2a 
production in animals that received the triple without β-glucan. To evaluate the 
protection provided by vaccine, the immunized animals were infected with L. (V.) 
braziliensis and paw them measured along of 8 weeks. The subgroup don’t stimulated 
with BCG and vaccinated with triple, associated with β-glucan, has developed bigger 
lesions that the others subgroups. The subgroups that received only BCG stimulation or 
BCG stimulation and vaccine with triple plus β-glucan presented bigger lesions that 
animal don’t stimulated or vaccinated. After infection by L. (V.) braziliensis, (i) the 
animals stimulated with BCG and vaccinated with triple presents more IgG specific to 
L. (V.) braziliensis; (ii) the immunizations with triple maintained IFN-γ levels elevated; 
(iii) all animals presented lower IL-17 levels in serum; (iv) the subgroups produced 
similar IFN-γ levels, but with a high IL-17 production in subgroup vaccinated with 
triple plus β-glucan, don’t BCG stimulated, in spleen; (v) the animals that received only 
BCG produced more IFN-γ and IL-17 in lymph node. In conclusion: the immunizations 
with triple were immunogenic; the immunization scheme containing triple plus β-
glucan, without BCG stimulation, provided partial protection against L. (V.) braziliensis 
infection; BCG stimulations induced biggest lesions in subgroup that received only 
saline or triple plus β-glucan; the vaccination scheme containing triple maintained high 
IFN-γ production after L. (V.) braziliensis infection; in infection site, the BCG 
stimulation induced a Th1/Th17 heterologous response. 
 
Key words: Triple, BCG, β-glucan 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Leishmaniose Tegumentar: epidemiologia e ecologia 

A leishmaniose tegumentar é uma doença antiga, cujas primeiras descrições 

datam do século I d.C. No Brasil, em 1855, Cerqueira identificou clinicamente a 

moléstia de pele como Biskra, doença que se tornou conhecida como “úlcera de Bauru”. 

Apenas em 1909 a natureza leishmaniótica das lesões de Biskra foi identificada por 

Lindenberg, quando encontrou parasitos semelhantes à Leishmania tropica, espécie 

encontrada no Velho Mundo, em trabalhadores de áreas desmatadas. Por considerar o 

agente etiológico da “úlcera de Bauru” diferente daquele encontrado no Velho Mundo, 

Gaspar Viannia batizou o parasito como Leishmania braziliensis (VIANNIA, 1912; 

BASANO; CAMARGO, 2004).   

A leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um grave problema de 

saúde pública em 98 países. Milhares de pessoas vivem em áreas de risco para a 

infecção, com aproximadamente um milhão de novos casos ocorrendo anualmente e, 

destes, somente 600 mil sendo notificados.  Entre os países com os maiores números de 

casos estão o Afeganistão, Brasil, Bolívia, Peru e Arábia Saudita (WHO, 2013).  Houve 

um aumento no número de casos devido a coinfecção da Leishmania com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) (RABELLHO; ORSINI; DISCH, 2003).  

Nas Américas, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) ocorre na maioria 

dos países, estendendo-se do norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos, com 

exceção do Chile e Uruguai. O Brasil apresentou, no ano de 2013, um total de 18.226 

casos autóctones registrados, distribuídos em todas as regiões brasileiras. A região 

Norte é a que apresenta o maior número de casos (46,1%), seguida pela região Nordeste 

(29,3%), Centro-Oeste (16%), Sudeste (6,3%) e sul (1,6%) (BRASIL, 2007; BRASIL 

2010; BRASIL 2014).   

Em Goiás, foram notificados 9.321 casos de LTA, entre os anos de 1990 e 2013, 

em cerca de 150 municípios. A existência de uma correlação positiva entre o aumento 

no número de casos notificados e a quantidade de municípios em que ocorreram a 

doença, com o passar dos anos mostra a expansão dessa endemia no estado. Entre os 

municípios com maior ocorrência estão: Baliza, São Miguel do Araguaia, Minaçu, 
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Niquelândia, Mineiros, Doverlândia, Divinópolis de Goiás, São Domingos e Itajá 

(MANOEL; MARTINS, 2003; GRAZIANI, 2011; BRASIL, 2014). 

A leishmaniose tegumentar é uma doença, primariamente, de regiões de mata, 

mas que devido ao desmatamento e ao alojamento do homem nas proximidades dessas 

regiões tem sofrido mudanças no padrão de transmissão, sendo agora também 

encontrada em áreas urbanas e periurbanas. O agente etiológico são protozoários 

intracelulares do gênero Leishmania, cujo ciclo de vida é heteroxênico, tendo insetos do 

gênero Lutzomya como hospedeiro invertebrado e animais silvestres (ex: roedores), 

domésticos (ex: cães) e, acidentalmente, o homem como hospedeiro vertebrado 

(ASHFORD, 2000; GONTIJO; CARVALHO, 2003;).   

No Brasil, são conhecidas sete espécies de Leishmania responsáveis por 

causarem a LTA, as quais estão divididas em dois subgêneros: i) Viannia, representado 

por L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) 

lindenberg e L. (V.) shawi, sendo as quatro ultimas identificadas em estados das regiões 

Norte e Nordeste; ii) Leishmania, representado por L. (L.) amazonensis.  No Brasil e em 

países vizinhos, L. (V.) braziliensis é a que apresenta maior importância epidemiológica, 

sendo encontrada em todos os estados brasileiros e por estar relacionada com a maioria 

das infecções, muitas das quais acometem mucosas nasal e oral causando lesões 

desfigurantes (BASANO; CAMARGO, 2004; BRASIL, 2010; FRAGA, 2010).  

A infeção, nos mamíferos, ocorre quando insetos fêmeas do gênero Lutzomyia, 

infectadas, realizam hematofagia e regurgitam, juntamente com a saliva, parasitos na 

sua forma infectante, promastigotas metacíclicas, no hospedeiro vertebrado (BATES; 

ROGERS, 2004). Esse protozoário não consegue infectar ativamente as células do 

hospedeiro, necessitando ser fagocitado por células do sistema fagocítico mononuclear. 

No ambiente intracelular, a leishmânia se diferencia na forma amastigota que se 

multiplica por divisão binária, expandindo a infecção. O ciclo progride no momento que 

outro inseto realiza hematofagia no mamífero infectado, ingerindo, juntamente com o 

sangue, formas amastigotas (MATLASHEWSKI, 2001; BRASIL, 2007).   

1.2  Leishmaniose Tegumentar: Aspectos imunológicos 

1.2.1  Imunidade Inata 

Após a inoculação no hospedeiro vertebrado, os microrganismos são 

reconhecidos por células teciduais, entre elas fagócitos, por meio de Receptores de 

Reconhecimento de Padrões (PRRs), como os Receptores Similares a Tool (TLRs) e 
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Receptores Semelhantes a NOD (NLR) (KAWAI, AKIRA, 2010). Na leishmaniose 

tegumentar experimental de murinos infectados com L. major, os TLRs 1, 4, 6 e 9 são 

importantes para induzir uma resposta imune capaz de matar Leishmania (KROPF et 

al., 2004, PANDEY et al., 2014). O TLR2 forma heterodímeros com TLR1 e TLR6 

para reconhecerem uma maior quantidade de Padrões Moleculares Associados a 

Patógenos (PAMPs), sendo o heterodímero TLR2/6 relacionado com proteção enquanto 

o heterodímero TLR2/1 relaciona-se com susceptibilidade para leishmaniose 

tegumentar (SRIVASTAVA et al., 2013; PANDEY et al., 2014). Em estudo realizado 

por Lima-Junior et al (2013), foi demonstrado que a ativação dos NLR após a infecção 

L. amazonensis, induz a formação de inflamassoma Nlrp3, cujos sinais gerados ativam a 

caspase 1 que cliva a pré interleucina 1 beta (IL-1β) na sua forma ativa, contribuindo 

para o controle da replicação do parasito, uma vez que camundongos deficientes (KO) 

para Nlrp3 apresentaram uma maior quantidade de células infectadas, assim como, uma 

maior quantidade de leishmânias viáveis.    

Após o reconhecimento da Leishmania, os fagócitos passam pelo processo de 

maturação, no qual ocorre alterações morfológicas e se inicia a expressão de moléculas 

coestimuladoras como CD80, CD86 e CD40, maior expressão de moléculas do 

Complexo de Histocompatibilidade Principal das classes I (MCHI) e II (MHCII) , 

produção de citocinas como Fator de Necrose Tumoral (TNF-α) e Interleucina 6 (IL-6) 

e secreção de quimiocinas (MOURA et al., 2010; FREEMAN, GRINSTEIN, 2014).  

As primeiras quimiocinas secretadas são da classe CXC, que recrutam os 

neutrófilos, fazendo com que esses sejam os primeiros a chegarem no tecido infectado 

e, posteriormente, ocorre a secreção de quimiocinas da família CC que recrutam 

monócitos, células dendríticas (DC), eosinófilos, células natural killer (NK) e linfócitos 

(STEBUT, 2007; MOURA et al., 2010). Estudo realizado por Teixeira et al (2014) 

mostra que moléculas da saliva do vetor Lutzomyia alteram os níveis de quimiocinas 

produzidas, uma vez que camundongos que tiveram contato prévio com componentes 

da saliva do Lutzomyia longipalpis apresentaram níveis elevados das quimiocinas 

CCL9, CCL19 e CCL25 que recrutam mais linfócitos, NK e monócitos, 

correlacionando-se com uma maior produção de Interferon gama (IFN-γ) e Óxido 

Nítrico Sintase (iNOS), e proteção contra a infecção por L. major. 

As proteínas do sistema complemento (SC) estão no sítio de infecção logo após 

a injúria tecidual e exercem suas funções como opsoninas, aumentando a fagocitose 

após serem reconhecidas através dos receptores do complemento presentes nos 
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fagócitos; por ativar a cascata de clivagem proteolítica com liberação de componentes 

quimiotáticos, como C3a. Além disso, a cascata leva a  formação do complexo de 

ataque a membrana (MAC), responsável pela morte direta do parasito. A ativação do SC 

pela Leishmania ocorre tanto por uma via independente de anticorpos (alternativa) 

como pela dependente de anticorpos (clássica) (DOMÍNGUEZ; TORAÑO, 1999; 

LAURENTI et al., 2014). Estudos realizados por Laurenti et al. (2004), usando 

camundongos deficientes das proteínas do complemento, comprovaram a importância 

dessas proteínas em matar L. amazonensis nas primeiras horas pós infecção, uma vez 

que foi observado maior carga parasitária nos camundongos deficientes. Porém a 

leishmânia possui mecanismos de evasão para a ação do sistema complemento, como 

foi demonstrado por Brittingham et al. (1995) que a expressão da proteína gp63 não 

prejudicava a fixação do complemento à superfície celular da leishmânia, mas 

relacionava-se com uma menor lise do parasito via MAC e, consequentemente, com 

uma maior sobrevivência.  

Os neutrófilos podem ser um importante componente tanto para a eliminação 

inicial de Leishmania, como para a sua sobrevivência no hospedeiro. Estas células são 

importantes no estágio inicial da infecção, fagocitando formas promastigotas 

metacíclicas e, após apoptose, produzindo redes extracelulares contendo ácido 

desoxirribonucleico (DNA), histonas, enzimas e várias outras proteínas, denominadas 

Neutrophil Extracellular Traps (NETs) ((PETERS et al, 2008; CARLSEN et al, 2013; 

NAZARÉ-MORGADO et al., 2015). Estudos realizados por Guimarães-Costa et al 

(2009; 2014) mostram a indução da formação das NETs por componentes de 

Leishmania, como a lipofosfoglicana (LPG), e o importante papel desses NETs na 

eliminação parasitária, sendo as histonas um dos componentes essenciais. Porém, estudo 

realizado por Laskay, Van e Solbach (2008) mostram a ação do neutrófilo como 

“Cavalo de Tróia”, uma vez que os neutrófilos infectados conseguem sobreviver por um 

curto período nos tecidos, entrando em apoptose e são removidos por macrófagos. Ao 

serem fagocitados pelos macrófagos, os neutrófilos facilitam a entrada da Leishmania 

no macrófago sem, no entanto, ativá-lo, levando à produção de citocinas anti-

inflamatórias que favorecem a sobrevivência do protozoário. 

Os macrófagos são as principais células hospedeiras e também efetoras contra a 

Leishmania. Para exercerem sua função efetora, estas células devem ser ativadas 

classicamente, por meio de seus PRRs, principalmente TLRs, além de citocinas como 

IFN-γ que induzem a produção de diversas substâncias microbicidas, como óxido 
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nítrico (NO), capazes de eliminar os parasitos (OLIVIER et al, 1998; REBBESTAD et 

al., 2012). O IFN-γ, necessário para aumentar a capacidade microbicida dos 

macrófagos, é fornecido células NK (PRAJEETH et al, 2011).  

Quando citocinas anti-inflamatórias e reguladoras, tais como interleucina 4 (IL-

4) e a interleucina 10 (IL-10), estão presentes, as vias de ativação, como p38MAPK, 

não são desencadeadas e os macrófagos não produzem substâncias microbicidas. Nessas 

condições diz-se que o macrófago foi alternativamente ativado ou é um macrófago 

regulador, com funções relacionadas ao reparo tecidual. Tal condição favorece a 

sobrevivência e a replicação do parasito no hospedeiro (SINGH et al, 2004; MATHUR 

et al., 2014).  

No ambiente intracelular do macrófago a leishmânia encontra-se no fagossomo, 

o qual precisa se fundir com vesículas intracelulares contendo substâncias microbicidas 

que destroem o parasito. Entre estas substâncias, tem-se as espécies reativas de oxigênio 

e nitrogênio, sendo que vários estudos destacam o importante papel do NO na 

eliminação deste protozoário. O NO é um gás produzido pela enzima oxido nítrico 

sintase (iNOS) no momento da deaminação oxidativa de um produto nitrogenado, a L-

arginina, com capacidade de atravessar membranas e cuja ação antiparasitária pode ser 

direta, agindo na membrana do parasito, ou indireta, alterando sua atividade metabólica 

(LEMESRE et al., 1997; BOGDAN, 2001). Muller et al. (2013) induziram a expressão 

de proteínas fluorescentes foto conversoras em L. major, que permite avaliar a 

localização, carga parasitária e metabolismo celular, e infectaram camundongos 

BALB/c com essa espécie. Os animais infectados foram tratados com um inibidor da 

iNOS. Os autores observaram que o NO reduz a atividade metabólica da leishmânia 

sem, entretanto, matá-la diretamente. A oxidação do NO leva á produção de nitrito e 

nitrato, os quais podem ser usados para avaliar os níveis de NO produzido pelas células 

(MAUEL, 1990; Grisham et al., 1996). Sanches et al (2014) observaram o papel do NO 

na morte do parasito em estudo mostrando uma correlação positiva entre a expressão de 

iNOS e uma menor carga parasitária em cães com Leishmaniose visceral.  

As células NK são importantes componentes da imunidade inata contra 

infecções, exercendo suas funções por ação citotóxica direta, liberando grânulos tóxicos 

ou sinais via proteínas com domínios de morte que destroem as células infectadas por 

microrganismos intracelulares, ou pela produção de citocinas, tais como o IFN-γ, que 

ativam os macrófagos (BOGDAN, 2012). Estudos realizados por Prajeeth et al. (2011) 
destacam que as células NK, durante a infecção por Leishmania, são as fontes primárias 
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de produção de IFN-γ, sendo essenciais durante as fases iniciais da resposta imune para 

ativação dos macrófagos pela via clássica, com uma maior produção de substâncias 

microbicidas.  

As DCs presentes no sítio de infecção, reconhecem a Leishmania por meio de 

seus PRRs, a endocitam e migram para o linfonodo drenante, passando pelo processo de 

maturação, onde irá apresentar antígenos do parasito para LT auxiliares (LTh) e 

LTCD8+. Assim, as DCs fazem a ligação entre a imunidade inata e a imunidade 

adquirida. 

1.2.1.1 Imunidade Treinada 

A resposta imunológica do hospedeiro vertebrado é composta pela imunidade 

inata e a imunidade adquirida. Até recentemente, a resposta imune inata era considerada 

um tipo de resposta sem capacidade de memória imune, entretanto, nos últimos anos, 

observações em plantas, invertebrados e análises epigenéticas tem sugerido a existência 

de memória nas células mononucleares, denominada Imunidade Treinada (NETEA; 

QUINTIN; VAN DER MEER, 2011).   

Na imunidade treinada, as células inatas, tais como macrófagos, monócitos, DC 

e células NK, são sensibilizadas por um patógeno, levando ao aumento na expressão e 

na síntese de PRRs, citocinas e quimiocinas, os quais permanecem por longo prazo 

conferindo proteção contra o mesmo patógeno e/ou para patógenos não relacionados 

(NETEA, 2013). Saeed et al (2014) estudaram as mudanças epigenéticas envolvidas na 

imunidade treinada em monócitos humanos estimulados com β-glucana, um carboidrato 

presente na parede celular do fungo Candida albicans, e observaram a ocorrência de 

acetilação e metilação em diferentes locais da histona 3, sendo algumas relacionadas 

com maior expressão gênica de proteínas metabólicas, e, outras envolvidas no 

silenciamento gênico. Essas remodelações gênicas e mudanças transcricionais estão 

envolvidas na indução da memória de longo prazo presente na imunidade treinada.  

Estudos iniciais em plantas e invertebrados, os quais não possuem imunidade 

adquirida, apontam para uma “adaptação” das células inatas que protege contra 

patógenos comumente responsáveis por infecções (BLOK et al., 2015). Pham et al 

(2007) estudaram a existência de memória imune inata no modelo de drosophila, por 

meio do desafio com doses subletais de Streptococcus pneumoniae e, posteriormente, 

reinfecção com doses letais deste mesmo patógeno. Neste estudo, foi observado 

controle da infecção e sobrevida das Drosophilas, fato que evidencia a imunidade 
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treinada. Quintin et al (2012) mostraram evidências da existência da imunidade treinada 

em mamíferos ao infectar camundongos, com deficiência funcional das células imunes 

adquiridas (Knockout Rag1- KO Rag1) ou deficientes em monócitos, com doses 

subletais de C. abicans e, posteriormente, infectá-los novamente com doses letais deste 

patógeno. Os autores notaram a proteção contra a reinfecção nos camundongos KO 

Rag1, mas não nos deficientes de monócitos, apontando para a importância da 

imunidade treinada no controle da infecção. Nos seres humanos, a imunidade treinada 

foi sugerida após observações de que a administração de vacinas em neonatos diminui a 

morbimortalidades frente à doença especifica, assim como de doenças não relacionadas 

(KLEINNIJENHUIS et al, 2014).  

Algumas vacinas têm-se mostrado efetivas na indução da imunidade treinada, 

tais como a vacina para tuberculose, induzindo proteção contra patógenos não 

relacionados e também para doenças não infecciosas, como a asma (TOPFER; 

BORASCHI; ITALIANI, 2015). Kleinnijenhuis et al (2012) observaram que a 

vacinação com Bacilo Calmette-Guérin (BCG), em seres humanos, induziu uma maior 

produção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6 e IL-1β) pelas células NK 

reestimuladas, in vitro, com micobacteria ou outros patógenos não relacionados 

(Candida albicans ou Staphylococcus aureus). Além disso, houve uma maior 

sobrevivência dos camundongos portadores da Imunodeficiência Combinada Grave 

(SCID) vacinados com BCG do que nos animais não vacinados. Em outro estudo, foi 

observado que a transmissão transplacentária do vírus da hepatite B também induz a 

imunidade treinada, com células provenientes do cordão umbilical sendo eficientes na 

resposta contra infecções bacterianas, por meio de uma produção aumentada de 

interferons e outras citocinas (HONG et al, 2015). Assim, vacinas que induzam a 

imunidade treinada mostram-se promissoras para uma melhor proteção, tanto para o 

patógeno específico como para aqueles não relacionados.  

1.2.2  Imunidade Adquirida 

As DCs presentes no sítio de infecção reconhecem PAMPs de Leishmania a 

endocitam e migram para o linfonodo drenante, passando pelo processo de maturação, 

para apresentação de antígenos do parasito aos linfócitos T auxiliares (LTh). A 

interação DC-LTh virgem leva a ativação dos LTh e os direcionam para um perfil de 

resposta imune. Os sinais de ativação consistem no reconhecimento do antígeno; na 

interação entre as moléculas coestimuladoras e seus ligantes (ex: CD80/CD86-CD28); e 
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nos sinais gerados pelas citocinas presentes no microambiente; culminando na ativação 

de diferentes fatores de transcrição e, consequentemente, diferentes perfis de resposta 

imune adaptativa (FERLIN et al, 1998; LIU; UZONNA, 2012).  

Os LTh que no momento da ativação receberam sinais da interleucina 12 (IL-

12), ativam o fator de transcrição STAT4, levando a diferenciação para LTh1 com 

produção de IFN-γ (SACKS; TRAUTH, 2002; LAZARSKI et al., 2013). Se não ocorrer 

produção de IL-12 e no microambiente outras citocinas estiveram presentes, tais como 

Interleucina 4 (IL-4), ocorre a ativação do fator de transcrição STAT6 que direciona a 

resposta para um perfil T auxiliar 2 (Th2), que produz IL-4, Interleucina 5 (IL-5), IL-10 

e interleucina 13 (IL-13) (STOBIE et al., 2000; SACKS; TRAUTH, 2002). Quando IL-

6, Fator Transformador de Crescimento beta (TGF-β) e IL-1β estão presentes, no 

microambiente de ativação dos LTh, ocorrerá a ativação do fator de transcrição RORγt 

com diferenciação para o perfil de linfócitos T auxiliar 17 (LTh17), sendo a interleucina 

23 (IL-23) necessária para estabilizar esse perfil de resposta que leva à produção de 

interleucina 17 (IL-17), interleucina 21 (IL-21) e interleucina 22 (IL-22) (STENGER; 

ROLLINGHOFF, 2001; LEE et al., 2012).  

As consequências de uma resposta do perfil T auxiliar 1 (Th1) ou do perfil T 

auxiliar 2 (Th2) na infecção por Leishmania foram mostradas por Gabaglia et al. (1999), 

onde foi observado um aumento da carga parasitária após administração de IL-4 em 

animais BALB/c e uma diminuição do número de parasitos após receberem IL-12. Uma 

das moléculas essenciais para modular o perfil de resposta Th1/Th2 na Leishmaniose 

Tegumentar é Myd88, uma molécula adaptadora (MURAILLE et al., 2003). Neste 

trabalho os autores usaram camundongos deficientes em Myd88 e observarem uma 

menor produção de IL-12 após infecção por L. major, resultando em um perfil de 

resposta Th2 e suscetibilidade à infecção.  

Lazarski et al. (2013) relataram que o IFN-γ produzido em resposta a IL-12 por 

células NK, LTCD8+ ou LTh1, é fundamental para ativar classicamente os macrófagos, 

por meio de vias que aumentam a capacidade microbicida dos mesmos, levando a morte 

da leishmânia. No entanto, os LTh2 produzem IL-4 e IL-10 que ativam o macrófago 

alternativamente e, assim, favorecem a sobrevivência do protozoário no hospedeiro 

(STOBIE et al., 2000).  

Estudos tem demonstrado que a resposta mediada por LTh17 é importante em 

processos inflamatórios e na autoimunidade. Esta resposta induz a produção de 
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Interleucina 17 (IL-17), neutrofilia e produção de moléculas pró-inflamatórias 

(BACELLAR et al., 2009). A sua importância durante as leishmanioses é controversa, 

uma vez que estudos têm demonstrado que para L. infantum essa resposta é eficiente 

para a eliminação do parasito, enquanto para L. donovani leva a uma menor produção 

de IFN-γ e maior suscetibilidade à infecção (NASCIMENTO et al., 2015; TERRAZAS, 

2015). O trabalho desenvolvido por Kostka et al. (2009) mostrou uma maior produção 

de IL-17 por camundongos BALB/c quando comparados com os da linhagem C57BL/6, 

sendo a IL-23 fundamental para a maior produção de IL-17 nos BALB/c. Os autores 

avaliaram o papel da IL-17, usando camundongos BALB/c selvagens e deficientes para 

IL-17, durante a infecção por L. major. Eles observaram produção similar de IL-4, IL-

10 e IFN-γ por ambos os animais, porém com uma maior neutrofilia local nos animais 

selvagens, que se relacionou com uma maior lesão e progressão da doença. 

Considerando a importância do perfil T auxiliar 17 (Th17) dependente de fatores como 

a espécie de Leishmania envolvida na infecção, mais estudos são necessários para a 

melhor caracterização desta resposta imune durante a leishmaniose.  

Durante a infecção por Leishmania, o LTCD8+ é importante para a sua 

eliminação, mas também está envolvido na patogenia da leishmaniose tegumentar. Esta 

célula possui mecanismos diretos para eliminação de macrófagos infectados, que 

incluem liberação de grânulos tóxicos (contendo granzima A e B) e sinais gerados por 

Fas e o ligante de Fas (FasL), assim como mecanismos indiretos, por meio da produção 

de IFN-γ necessário para potencializar os mecanismos microbicidas dos macrófagos 

(COLMENARES et al., 2003; HERNÁNDEZ-RUIZ; BECKER, 2006; CARDOSO et 

al., 2015). Belkaid et al. (2002) confirmaram o papel dos LTCD8+ tanto na patogênese 

como no controle da infecção por L. major ao observarem que, ao contrário dos 

camundongos C57BL/6 deficientes para LTCD8+, os selvagens apresentaram LTCD8+ 

no local de infecção, assim como, maiores concentrações de IFN-γ, levando a lesões 

maiores do que as dos deficientes, porém com uma menor quantidade de parasitos.   

A diferenciação dos linfócitos T reguladores (LTreg), por meio da ativação do 

fator de transcrição FOXP3, leva a expressão e síntese de citocinas reguladoras, como a 

IL-10, que diminui a ativação de macrófagos clássicos e prejudica a ação do IFN-

γ (CROWDHURY et al., 2015). A ação do LTreg em níveis elevados, durante a 

leishmaniose tegumentar, pode favorecer a sobrevivência de Leishmania e, 

consequentemente, a progressão da doença (DARRAH et al., 2010). Estudos realizados 
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por Darrah et al. (2007), demonstraram que camundongos BALB/c imunizados com 

adenovírus expressando uma poliproteína de L. major, contendo Thiol Specific 

Antioxidant (TSA), Stress Inducible protein 1 (STI) e Leishmania elongation initiation 

fator (LeIF), ou uma formulação desta mesma poliproteína com o adjuvante CpG 

(agonista de TLR 9), foram protegidos somente quando a poliproteína foi utilizada com 

o CpG, e a não proteção foi correlacionada com uma maior frequência de células T 

produtoras de IL-10. Buxbaum et al (2015) usaram camundongos C57BL/6, cujos LTh 

e LTCD8+ eram deficientes para IL-10, e comprovaram a importância da IL-10, 

provenientes das células T, para a progressão da doença e sobrevivência de L. 

mexicana, uma vez que estes animais apresentaram cura clínica, sem parasitos no local 

da lesão.  

Até o momento, a importância das imunoglobulinas na leishmaniose tegumentar 

não está completamente elucidada, mas acredita-se que sua principal ação consista em 

favorecer a fagocitose do parasito via receptores Fcγ, culminando na ativação clássica 

dos macrófagos, caso os anticorpos (murinos da subclasse IgG2a/b) estejam ligados ao 

receptor Fcγ I (CD64); ou favorecimento da infecção (anticorpos murinos da subclasse 

IgG1), caso o receptor Fcγ III (CD16) esteja envolvido (CHU et al., 2010; KUMAR; 

NYLEN, 2012). Para examinar o papel dos anticorpos na leishmaniose tegumentar, 

Miles et al. (2005) infectaram animais das linhagens BALB/c e JH (não produzem 

anticorpos) com L. major. Eles observaram menores lesões e menor carga parasitária 

nos animais JH, sendo a progressão da doença restaurada após administração de 

anticorpos IgG. Estes resultados sugerem que os anticorpos não apenas falham em 

fornecer proteção, como podem exacerbar a doença.  

1.3 Leishmaniose Tegumentar: Tratamento e Controle 

O tratamento da leishmaniose consiste no uso de antimoniais pentavalentes 

como fármacos de primeira escolha, sendo os mesmos já usados há mais de sessenta 

anos. A anfotericina B é  o fármaco de segunda escolha (AMATO et al, 2008). O uso 

destes fármacos apresenta vários pontos negativos, como: regime de tratamento longo; 

elevado custo; diversos efeitos colaterais como artralgias, mialgia, inapetência, náuseas 

e outros; efeitos tóxicos com acúmulo renal e hepático; e o aparecimento de cepas 

resistentes devido principalmente ao abandono do tratamento e o uso dos mesmos 

medicamentos sem devida precaução quanto à gravidade da manifestação clínica 

(CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 2006; OBONAGA et al, 2014). Vários trabalhos 
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estão sendo realizados na busca por novos fármacos, com menor toxicidade e maior 

eficácia, como o anti-neoplásico tamoxifeno que em estudos em animais tem se 

mostrado efetivo contra diversas espécies de Leishmania (MIGUEL; YOKOYAMA-

YASUNAKA; ULIANA, 2008; MIGUEL et al., 2009). Outro anti-neoplásico usado no 

tratamento da leishmaniose em alguns países (Índia, Alemanha e Colômbia) é a 

miltefosine, único fármaco de uso oral disponível (MOREIRA et al, 2014). Ensaios 

clínicos realizados para avaliação da atividade anti-leishmanicida da miltefosine, para 

Leishmania spp. encontradas nas Américas, mostraram que a mesma é segura e efetiva, 

porém causa alguns efeitos colaterais como náuseas e dores abdominais (MACHADO et 

al., 2010).  

O controle da Leishmaniose Tegumentar é de difícil execução, necessitando da 

adoção de diferentes medidas profiláticas e um amplo conhecimento epidemiológico. 

Entre as medidas conjuntas a serem adotadas estão: 1) combate ao vetor, necessitando 

de estudos para determinar as espécies do inseto presentes em determinada área e o uso 

de inseticidas; 2) controle de reservatórios, incluindo a eutanásia de animais domésticos 

(ex: cães) em áreas urbanas e peri-urbanas; 3) medidas preventivas adotadas pelos 

moradores, como o uso de mosquiteiros e repelentes e a instalação de residência com 

distância mínima de 500 metros das áreas de matas. Tais medidas possuem eficácia 

limitada devido a fatores como a aquisição de resistência aos inseticidas, dificuldade na 

execução da eutanásia de animais domésticos, e o fato dos fatores ambientais 

envolvidos na epidemiologia da leishmaniose serem pobremente compreendidos 

(MARINKELLE, 1980; GRIMALDI; TESH, 1993). Se disponível, a vacinação poderia 

ser uma estratégia eficiente para o controle e combate a Leishmania.  

1.4 Leishmaniose Tegumentar: Vacinas  

As primeiras tentativas de imunização na leishmaniose tegumentar consistiram 

na administração de parasitos vivos, provenientes de lesões, em partes pouco expostas 

do corpo. Esta prática foi denominada de “leishmanização” e ganhou sua base teórica 

em observações nas quais pessoas que se recuperaram de uma infecção não voltavam a 

desenvolver a doença, ou não desenvolviam lesões desfigurantes. Entretanto, por se 

tratar de organismos vivos e virulentos, seu uso não é seguro e esta prática não é mais 

efetuada (GREENBLATT, 1988; SUKUMARAN; MADHUBALA, 2004). Estas 

observações mostraram que administração de parasitos poderia induzir proteção em 

níveis variáveis e abriu perspectivas para a realização de estudos de vacinas de primeira 
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e, posteriormente, de segunda geração, visando o desenvolvimento de uma vacina eficaz 

e protetora para a leishmaniose.  

1.4.1 Vacinas de primeira geração 

Estudos na área da biologia possibilitaram o desenvolvimento das chamadas 

vacinas de primeira geração, as quais consistem no uso de parasitos mortos (ex: calor; 

radiação gama) ou atenuados, fornecendo proteção em níveis variados, sendo segura. 

Porém, seu controle de qualidade e sua estabilidade são variáveis entre os diferentes 

estudos (HANDMAN, 1997; COLER; REED, 2005).  

A Leishvacin é uma vacina composta por cinco cepas de leishmânia, uma de 

cada das espécies de L. amazonensis, L. braziliensis, L. mexicana e duas de L. major, 

mortas por sonicação (MAYRINK; COSTA; MAGALHÃES, 1979). Carneiro et al. 

(2014) avaliaram a resposta imune induzida pela Leishvacin em camundongos e 

observaram que houve produção de grandes quantidades de IL-12, IFN-γ, IL-4 e IL-10, 

assim como anticorpos, nos animais imunizados, sendo o IFN-γ e a enzima iNOS 

indispensáveis para a resposta protetora contra o parasito. Mayrink et al. (2002) ao 

avaliarem a resposta imune induzida pela Leishvacin e por uma vacina monovalente, 

contendo cepa de L. amazonensis morta por sonicação, em camundongos C57BL/6, 

detectaram a produção de IFN-γ em níveis elevados por ambos os grupos vacinados. 

Além disso, os autores observaram proteção em níveis similares, comprovando que 

tanto a vacina contendo múltiplas cepas como a monovalente forneciam uma proteção 

similar contra a infecção por L. amazonensis. Teste em seres humanos foram realizados 

no trabalho desenvolvido por Mayrink et al. (1985) no estado de Minas Gerais, no qual 

avaliaram os efeitos da vacinação de humanos com uma formulação contendo cinco 

cepas de Leishmania, mortas por sonicação, durante dois anos. Os autores observaram 

que após a vacinação 87,6%, dos 216 participantes, tornavam-se reatores na 

intradermorreação de Montenegro, enquanto os não vacinados continuavam negativos 

para o teste. Além disso, eles notaram que uma porcentagem menor dos indivíduos 

vacinados foi infectada naturalmente durante os dois anos seguintes, em área endêmica, 

quando comparados aos controles não vacinados.  

As diferentes metodologias empregadas na produção das vacinas de primeira 

geração podem alterar a eficácia das mesmas. De Luca et al. (2002) imunizando 

indivíduos sadios, com uma vacina contendo parasitos inteiros autoclavados ou 

parasitos não autoclavados, observaram diferença entre as formulações, sendo a vacina 
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com leishmânia não autoclavada mais eficiente na indução da produção de IFN-γ⎜que a 

as vacinas de primeira geração, mas precisava ter uma melhor padronização e avaliação. 

1.4.2 Vacinas de segunda geração 

Nas últimas décadas, avanços na área da biologia molecular, incluindo o 

desenvolvimento de diversas técnicas e sequenciamento do genoma da Leishmania spp., 

permitiram a produção de proteínas recombinantes e a melhor caracterização das 

mesmas. Nas vacinas de segunda geração, a utilização de antígenos imunogênicos que 

sejam conservados entre as espécies e presentes tanto nas formas promastigotas 

metacíclicas como nas amastigotas são fundamentais (KHAMESIPOUR et al., 2006). 

Assim, têm sido utilizadas diferentes proteínas recombinantes ou subunidades proteicas 

e de DNA, codificando antígenos que se mostram capazes de estimular o sistema imune 

e induzir proteção, além de serem seguros e estáveis (SUKUMARAN; MADHUBALA, 

2004). O uso de proteínas recombinantes no desenvolvimento de vacinas para LTA é 

promissor, possibilitando a produção de antígenos específicos do parasito e 

apresentando resultados variáveis a depender do antígeno e adjuvante utilizados na 

formulação (SUKUMARAN; MADHUBALA, 2004). Entre os vários antígenos usados 

nos estudos, no intuito de desenvolver uma vacina para leishmaniose, têm-se as 

proteínas TSA, STI e LeIF, as quais mostraram-se imunogênicas, induzindo a produção 

de anticorpos e modulando o perfil de resposta para uma resposta imune celular Th1 

(WEBB et al., 1997; SKEIKY et al., 1998; WEBB et al., 1998).  

Skeiky et al. (1998) descreveram a proteína LeIF de L. major como um antígeno 

conservado, e quando foi usada para imunizar animais BALB/c, seguidos de infecção 

por parasitos dessa mesma espécie, observaram a indução de uma resposta do tipo Th1. 

Quando os autores utilizaram a leIF para estimular células do linfonodo, de animais 

infectados com L. major, in vitro, como in vivo quando camundongos BALB/c foram 

imunizados com LeIF, foi observada uma maior produção de IFN-γ e menores 

concentrações de IL-4. Além disso, houve proteção parcial dos animais BALB/c 

imunizados com a LeIF e infectados com L. major, indicando que esta proteína poderia 

ser usada para o desenvolvimento de vacinas terapêuticas ou profiláticas contra 

leishmaniose tegumentar.  

Em outro estudo, quando a LeIF foi utilizada in vitro para estimular monócitos, 

macrófagos derivados de monócitos e DC humanos, foi observada uma maior produção 

de IL-12, diminuição de IL-10 e maior expressão de moléculas coestimuladoras, de 
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modo independente do ligante do CD40 (CD40L), e após adição de CD40L a produção 

de IL-12 foi ainda maior (PROBST et al, 1997). A ação da LeIF como PAMP, agindo 

sobre a imunidade inata, foi demonstrado por Borges et al. (2001), ao observarem que 

células do baço de camundongos da linhagem C3H/ HeJ, com imunodeficiência 

combinada grave (SCID), estimuladas com a LeIF, produzem uma maior quantidade de 

IFN-γ, o qual é, provavelmente, produzido por células NK, uma vez que estes animais 

não possuem linfócitos T. Os resultados destes trabalhos comprovaram o papel da LeIF 

em estimular uma resposta imune, tanto inata como adquirida, estimulando a 

diferenciação dos LTh para o perfil Th1. 

Webb et al. (1998) com o intuito de caracterizar proteínas presentes no filtrado 

de cultura de L. major, que eram imunogênicas, descreveram, pela primeira vez, a 

proteína TSA. Ao analisar a sequência gênica e os aminoácidos desta proteína, eles 

observaram a homologia da TSA dentro das espécies de Leishmania e a expressão e 

síntese da mesma durante todas as fases do ciclo de vida. Quando os autores usaram a 

TSA para imunizar camundongos da linhagem BALB/c, associada com o adjuvante de 

Freud incompleto, houve detecção de anticorpos séricos específicos para a proteína, e 

uma maior produção de IFN-γ, quando células do linfonodo dos animais imunizados 

foram estimuladas, in vitro, com a TSA recombinante. Este resultado comprova a 

imunogenicidade desta proteína. Além disso, os autores notaram que indivíduos 

infectados apresentavam anticorpos específicos para TSA no soro, e, a estimulação de 

células mononucleares humanas com TSA resulta em uma resposta proliferativa. Em 

outro estudo, Campos-Neto et al. (2001) imunizaram animais BALB/c ou primatas não 

humanos, macaco Rhesus, com a TSA associada com IL-12 recombinante (rIL-12), e 

esta proteína mostrou-se imunogênica ao estimular a produção de IFN-γ . Quando os 

camundongos foram infectados com L. major, houve proteção parcial, sendo observadas 

lesões bem maiores nos animais controles. 

Webb et al. (1997) caracterizaram a STI como uma chaperonina que integra o 

complexo da proteína de choque térmico de 90 kDa (HSP90) presente tanto na forma 

promastigota como amastigota de L. major e é conservada no gênero Leishmania. A 

infecção de camundongos BALB/c, por L. major, leva a produção de IFN-γ e de 

anticorpos específicos para STI, fato que sugeriu a imunogenicidade desta proteína 

(WEBB et al., 1997). Quando Campos-Neto et al. (2001) imunizaram camundongos 

BALB/c e primatas não humanos, macaco Rhesus, com a proteína STI, de L. major, 
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associada com rIL-12, a imunogenicidade desta proteína foi confirmada por meio da 

detecção de maiores quantidades de IFN-γ no soro dos camundongos imunizados, além 

de produção de anticorpos específicos para STI por macacos imunizados. Além disso, 

houve proteção parcial contra a infecção por L. major nos camundongos imunizados 

com a STI. 

Salay et al. (2007), com o objetivo de desenvolver uma vacina experimental 

contra LTA causada por L. (V.) braziliensis, analisaram os genes que codificavam os 

antígenos TSA, LeIF e LbSTI das diferentes espécies. Os genes foram caracterizados, 

segundo sua sequência de DNA e os RNAm transcritos nas formas amastigotas e 

promastigotas do parasito, e foi observada alta conservação nas sequências preditas de 

aminoácidos quando foram comparadas as espécies L. (V.) braziliensis e L. major. Em 

seguida, foi feita a caracterização dos transcritos e das proteínas sintetizadas, sendo: 

TSA composta por 2 Kilobases (Kb), produzindo uma proteína de 30 Kilodatons (KDa); 

a LeIF composta por 2,5 a 3 Kb, sintetizando uma proteína de 54 KDa; a STI composta 

por 2,5 Kb, produzindo a proteína de 66 KDa. Os genes foram isolados e inseridos em 

vetores para expressão em células eucarióticas e procarióticas. O DNA codificador das 

proteínas e as proteínas recombinantes foram utilizadas para imunização de 

camundongos BALB/c. As imunizações induziram a produção de anticorpos específicos 

para todas as proteínas, comprovando a imunogenicidade destas, e uma maior produção 

de IFN-γ, mas falhou em reduzir o inchaço das lesões.  

Alguns autores acreditam que as imunizações utilizando mais de um antígeno 

produzem resultados mais promissores por apresentarem ao sistema imune diferentes 

epítopos do mesmo microrganismo (COLER et al., 2002). Campo-Neto et al. (2002), 

comprovaram que a associação de antígenos de L. major induzia uma resposta imune 

Th1, necessária para a morte parasitária, em estudo no qual eles imunizaram 

camundongos BALB/c com os genes de TSA e STI de L. major, fusionadas, e 

obtiveram a produção de IFN-γ e proteção parcial contra a infecção por L. major. 

Sheiky et al. (2002) produziram as proteínas TSA, STI e LeIF de L. major fusionadas, 

associadas com monofosforil lipídeo A (MPL), produzindo a poliproteína denominada 

LEISH-111f. Quando esta foi usada para imunizar camundongos BALB/c, eles 

detectaram produção de anticorpos específicos e IFN-γ, nos animais que receberam a 

LEISH-111f, em concentrações similares ou superiores as obtidas nos animais que 

receberam formulações contendo as proteínas TSA, STI e LeIF sozinhas. Além disso, os 
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animais vacinados com a LEISH-111f desenvolveram lesões menores, após infecção 

por L. major, indicando uma proteção parcial fornecida por esta vacina.  

Quando a LEISH-111f foi associada com à toxina de cólera como adjuvante, 

mostrou-se capaz de induzir uma resposta imune em camundongos BALB/c, com 

produção de citocinas Th1 e proteção total após infecção dos animais com L. major 

(SAKAI et al., 2010). Coler et al. (2007) também comprovaram a imunogenicidade das 

LEISH 111f em roedores, com indução de resposta imune humoral e celular do perfil 

Th1, sendo eficiente em induzir proteção contra a infecção por L. infantum, em 

camundongos e hamster. Em trabalho realizado por Vélez et al. (2010) a LEISH 111f 

foi testada em seres humanos. Os autores imunizaram com a LEISH 111f, por via 

subcutânea, indivíduos reatores e não reatores para o teste de Montenegro e observaram 

que a mesma foi segura e bem tolerada tanto em indivíduos sadios como naqueles com 

suspeita subclínica de infecção por Leishmania. Além disso, a vacinação foi 

imunogênica, levando à produção de anticorpos específicos e IFN-γ.  

1.4.3 Adjuvantes 

Para uma melhor indução da resposta imune, vacinas de primeira e segunda 

geração devem ser administradas em associação com adjuvantes. A maioria destas 

moléculas são constituintes de microrganismos, sendo conhecidas como PAMPs, que ao 

serem reconhecidas pelos PRRs das células da imunidade inata ativam estas células, 

potencializando a resposta imune gerada (GARCIA; SANCTIS, 2014). Além de 

atuarem como imunoestimuladores, os adjuvantes podem: 1) aumentar a 

imunogenicidade de um antígeno; 2) modular a resposta imune gerada, induzindo 

subtipos de lifócitos T da resposta imune adquirida; 3) proteger os antígenos da rápida 

degradação, aumentando seu tempo de exposição no hospedeiro (O’HAGAN; de 

GREGORIO, 2009).  

Adjuvantes que modulem a resposta adaptativa para um perfil Th1 são de grande 

interesse para o desenvolvimento de uma vacina para LTA. Alguns adjuvantes tem sido 

empregados nestes estudos, entre eles: o MPL, um derivado de Lipopolissacarideos 

(LPS) de Salmonella entérica, sendo um agonista de TLR4 (receptor presente na 

membrana plasmática das células da imunidade inata que quando ligado ao LPS ativa a 

célula) que tem se mostrado eficiente e seguro em vários estudos (AEBISCHER et al, 

2000); e os oligodeoxinucleotídeos CpG, motivos de DNA presentes no material 

genético de bactérias que são ligantes de TLR9, induzem uma resposta Th1 (GOLALI 
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et al, 2012).  Além desses, microorganismos ou componentes microbianos, como por 

exemplo a BCG e a β-glucana, respectivamente, que são imunogênicos e agem como 

adjuvantes, sendo que a BCG já foi empregada como adjuvante enquanto a β−glucana 

precisa ser melhor investigada no contexto de vacina para LTA. 

1.4.3.1 Adjuvante: BCG 

 De acordo com a Organizacao Mundial de Saúde (WHO, 2009) a vacina 

profilática contendo bactérias vivas atenuadas de Micobacterium bovis (BCG) é uma 

das mais antigas no mundo, sendo usada para imunizar recém-nascidos contra 

tuberculose, fazendo parte do programa nacional de imunização de muitos países.  

Nestes países a vacinação com BCG mostra-se efetiva em proteger as crianças contra 

meningite e tuberculose disseminada, porém tem eficácia limitada contra M. 

tuberculosis, principalmente, em adultos. Estudos observaram que em países nos quais 

ocorre a imunização com BCG tem-se um menor número de casos de doenças 

infecciosas, como a pneumonia, sugerindo a ação da mesma na proteção contra 

patógenos não relacionados, assim como, para doenças não infecciosas, contribuindo 

para uma menor mortalidade infantil (KLEINNIJENHUIS et al., 2012; TOPFER; 

BORASCHI; ITALIANI, 2015).   

 Diferentes formulações da BCG são alvos de estudos, tais como a BCG 

convencional contendo M. bovius atenuado e BCG morta por formalina, as quais 

mostram-se eficientes, em proporções similares, em ativar LTh e uma resposta imune 

humoral, mas com uma menor proporção de células de memória após utilização da 

BCG morta (WHELAN et al, 2008). Porém, estudos in vitro com BCG morta por 

radiação gama sugerem a capacidade dessa formulação de induzir uma imunidade 

treinada em monócitos humanos. Isto ocorre por meio do NOD2 e um aumento na 

metilação da histona 3, levando à produção de TNF-α, após reestimulo com LPS, porém 

em concentrações menores do que as observadas após estímulo com BCG viva 

(convencional), sendo a BCG convencional mais eficaz na indução da imunidade 

treinada (ARTS et al, 2015). Além disso, alterações genotípicas nas cepas tem sido 

empregadas para avaliação de uma melhor resposta imune e proteção, tais como a BCG 

recombinante que secreta listeriolisina formadora de poro, a qual mostrou-se 

imunogênica e capaz de induzir uma maior proporção de LTh de memória 

(VOGELZANG et al, 2014).  

A administração de BCG ativa o sistema imunológico, por meio do 
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reconhecimento de M. bovis por diferentes PRRs, como TLR, receptores de lectina e 

NLR, e sinalização por meio da molécula adaptora MyD88, induzindo produção de 

citocinas pró inflamatórias. Em adição, ocorrem mudanças epigenéticas, promovendo a 

imunidade treinada que protege contra a reinfecção e infecção por microrganismos 

distintos não relacionados (ex: C. albicans e S. aureus) (KLEINNIJENHUIS et al., 

2012; KUMAR et al, 2014). Na imunidade adaptativa, a BCG é eficiente na modulação 

da resposta imune para um perfil Th1, com produção aumentada de IFN-γ e diminuição 

dos níveis de IL-4, além de induzir uma resposta imune heteróloga Th1/Th17 

(MUTISO; MACHARIA; GICHERU, 2012; KLEINNIJENHUIS et al., 2014). Tais 

características fazem da BCG um importante adjuvante.  

Na leishmaniose, a BCG é utilizada como imunoterápico, em associação com 

leishmânia morta, no tratamento de indivíduos infectados, ou, como adjuvante em 

estudos de vacinas de modo experimental (CABRERA et al, 2000; VALIAN et al., 

2008; PEREIRA et al., 2009). Ravindran et al. (2010) compararam a eficácia dos 

adjuvantes MPL e BCG, em associação com antígenos de L. donovani, por meio da 

imunização de camundongos BALB/c. Os autores observaram proteção em níveis 

similares, mas com uma falha da formulação com BCG em induzir a produção de 

anticorpos. Assim, a imunização murina usando antígenos de Leishmania mais BCG, 

sozinho ou com um segundo adjuvante (Ex: Alum), seguidos da infecção por L. 

donovani ou L. major, induz uma proteção parcial contra a infecção que se correlaciona 

com uma grande produção de NO e citocinas pró-inflamatórias (FERREIRA et al., 

2008; SOUDI; HOSSEINI; HASHEMI, 2011). 

1.4.3.2 Adjuvante: β-glucana 

A β-glucana é um polissacarídeo produzido por vários organismos não humanos, 

entre eles o fungo C. albicans, o qual é comensal em cerca de 50% dos indivíduos 

sadios, sendo um componente fundamental para a interação de C. Albicans com as 

células imunes, por intermédio de PRRs (TURRIS et al., 2015). O reconhecimento da β-

glucana por PRRs, como dectina-1, receptores de lectina-C, TLR2 e o receptor C3 do 

complemento presentes em macrófagos, DC e neutrófilos, leva à ativação destas células 

e fagocitose.  Após a ativação, as células iniciam a síntese e secreção de citocinas pró-

inflamatórias como TNF-α e IL-1β, a β-glucana um estimulador (SMEEKENS et al., 

2015; ROY et al., 2011). Além disso, Quintin et al. (2012) comprovaram a capacidade 

da β-glucana em induzir mudanças epigenéticas em monócitos, levando a imunidade 
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treinada.  

 A β-glucana tem sido utilizada em estudos com diferentes objetivos, tais como: 

1) controle metabólico, no qual a administração oral de β-glucana foi eficiente em 

diminuir a glicemia pós-prandial, por meio de uma menor absorção de carboidratos 

(BATTILANA et al., 2001); 2) redução do colesterol de baixa densidade, após ingestão 

de β-glucana, diariamente, por 4 semanas (WOLEVER et al., 2011); 3) radioproteção, a 

administração de β-glucana diminuiu a mortalidade de camundongos expostos, 

repetidamente, a raios X, por meio do aumento de células NK que destroem células 

tumorais (GU et al., 2005); 4) atividade antitumoral, com aumento da citotoxicidade 

celular sobre células tumorais, mas não sobre as sadias (MORIKAWA et al., 1985); 5) 

ação protetora contra infecções fúngicas e não fúngicas (HETLAND; LOVIK; WIKER, 

1998; TOROSANTUCCI et al., 2005). Kokoshis et al. (1978) observaram atividade 

antibacteriana, com produção de lisoenzimas, em camundongos pré-tratados com β-

glucana e infectados com S. aureus. Os autores também obtiveram uma maior sobrevida 

dos camundongos que receberam este carboidrato. Porém, a existência de proteção 

induzida pela β-glucana contra Leishmania spp. ainda não foi investigada. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A LTA é uma doença endêmica no Brasil e em países vizinhos, apresenta 

diferentes formas clínicas, que vão de lesões únicas até formas graves, acometendo 

mucosas nasal e oral. Tais lesões trazem problemas sociais aos pacientes e associadas à 

dificuldade de controle da doença, ao alto custo, toxicidade e duração do tratamento, 

apontam para a necessidade de estudos visando o desenvolvimento de uma vacina 

protetora e duradoura.  

Várias estratégias de imunização experimental, tanto com vacinas de primeira 

como de segunda geração, utilizam a espécie L. major como antígeno vacinal. Quando 

outras espécies de parasitos são utilizadas, muitos dos resultados obtidos não 

concordam com os obtidos com o modelo de L. major, sugerindo que existem 

diferenças na indução da resposta imune a depender da espécie estudada. Assim, 

estudos utilizando L. (V.) braziliensis se tornam indispensáveis, uma vez que esta é a 

espécie de maior importância epidemiológica no Brasil e em países vizinhos (cerca de 

90% dos casos de LTA) e está associada com as formas mais graves da doença, levando 

a lesões destrutivas das mucosas.  

A associação de múltiplos antígenos de Leishmania e de diferentes adjuvantes 

parecem ser promissoras no controle da LTA (VALIAN et al, 2008; ROSTAMI, 

KESHAVARZ, KHAMESIPOUR, 2010). O emprego das proteínas recombinantes 

TSA, LeIF e STI de L. major, em conjunto, associadas com o adjuvante MPL e CpG 

têm mostrado resultados promissores (BERTHOLET et al, 2009). Salay et al. (2007) 

comprovaram a imunogenicidade das proteínas rTSA, rLeIF e rSTI de L. (V.) 

braziliensis, em induzir uma resposta imune Th1, quando associadas com CpG, mas 

com ausência de proteção quando camundongos BALB/c foram infectados com L. (V.) 

braziliensis. 

 A utilização das proteínas rTSA, rLbSTI e rLeIF de L. braziliensis, em 

conjunto, associadas com outros adjuvantes, tais como o BCG e a β-glucana que são 

indutores de uma resposta imune treinada e que modulam o perfil de resposta imune 

para Th1, podem ser promissoras para o desenvolvimento de uma vacina protetora para 

LTA. Assim, no presente trabalho utilizamos as proteínas rTSA, rLeIF e rSTI de L. (V.) 

braziliensis, associadas com β-glucana, com ou sem estímulo prévio com BCG, na 

tentativa de desenvolver uma vacina protetora contra L. (V.) braziliensis. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

Avaliar a eficácia da vacina contendo as proteínas recombinantes TSA, STI e 

LeIF de L. (V.) braziliensis associadas com o adjuvante β-glucana, após estimulação ou 

não da imunidade inata com BCG, em camundongos isogênicos da linhagem BALB/c.   

3.2 Objetivos específicos 

• Avaliar a imunogenicidade das proteínas rTSA, rLbSTI e rLeIF de L. (V.) 

braziliensis, associadas ou não com o adjuvante β-glucana, com ou sem estimulo 

prévio com BCG. 

• Avaliar a capacidade protetora das imunizações utilizando rTSA, rLeIF e 

rLbSTI associados ou não com o β-glucana, com ou sem estimulo prévio com 

BCG, por meio da mensuração das lesões após desafio com L. (V.) braziliensis;  

• Caracterizar o perfil de resposta imune, celular e humoral, induzida pela 

imunização com as proteínas rTSA, rLeIF e rLbSTI de L. (V.) braziliensis 

associadas ou não com β-glucana, com ou sem estimulo prévio com BCG, após 

infecção com parasitos desta mesma espécie. 

• Avaliar os efeitos do estímulo prévio com BCG nos animais na resposta à vacina 

contendo as proteínas rTSA, rLbSTI e rLeIF, de L. (V.) braziliensis, associadas 

ou não com o adjuvante β-glucana. 

  



 38 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O projeto do presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital das 

Clínicas (Anexo: CEP/HC/UFG: 125/2004). 

4.1 Obtenção das proteínas recombinantes e da BCG 

As proteínas recombinantes TSA, STI e LeIF de L. (V.) braziliensis foram 

produzidas no laboratório de Imunobiologia das leishmanioses pela equipe da profa. Dra. 

Miriam Leandro Dorta, segundo Salay et al (2007). A BCG foi gentilmente cedida pela  

profa. Dra. Luciana C. C. Leite (Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan, São 

Paulo, SP). 

4.2 Animais 

Foram utilizados um total de 52 camundongos, fêmeas, da linhagem BALB/c, 

com idade entre seis a oito semanas, obtidos no biotério do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Todos os 

animais foram mantidos de acordo com as normas de conduta e ética recomendadas 

pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). Foram realizados dois 

experimentos independentes. Cada experimento foi composto por 24 animais, a serem 

imunizados e infectados por L. (V.) braziliensis, e dois animais que foram mantidos nas 

mesmas condições, porém não receberam nenhuma formulação e nem foram infectados, 

sendo o controle negativo dos experimentos de avaliação da resposta imune celular. 

4.3 Imunizações 

Os camundongos foram inicialmente divididos em dois grandes grupos, de 

acordo com a formulação que receberam: I) Salina (200 µL/ animal); II) BCG (200 µL/ 

animal, contendo 0,75 mg de BCG (5 x 107 Unidades Formadoras de colônia-UFC). 

Posteriormente, os animais de cada um destes grupos foram novamente divididos em 

quatro subgrupos de acordo com as imunizações: A e E) 200 µL de Salina; B e F) 200 

µL de uma solução contendo 1 mg de β-glucana de barley (Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA); C e G) 200 µL de uma solução contendo rTSA (20 µg) + rSTI (20 µg) 

+rTSA (20 µg), denominada tríplice; D e H) 200 µL de uma solução composta pela 

tríplice + β-glucana a 1 mg (Sigma) (Quadro 1). A concentração das proteínas utilizadas 

nas imunizações foi avaliada previamente em experimento comparando as 
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concentrações de 5 µg, 10 µg e 20 µg, de cada proteína, e a maior concentração 

mostrou-se mais imunogênica, induzindo uma maior produção de anticorpos. Todas as 

imunizações foram realizadas por via intraperitoneal e começaram sete dias após o 

estimulo prévio com BCG (dia 0) ou salina, sendo administradas três doses com 

intervalos de 14 dias entre elas (dias 7, 21 e 35), como ilustra a Figura 1.  

 

Figura 1 – Esquema das imunizações e desafio.  Animais BALB/c foram estimulados ou não 
com BCG no dia 0. Após sete dias, iniciou-se as imunizações, as quais foram administradas em 
três doses (volume de 200 µL) com intervalos de 14 dias entre elas (dias 7, 21 e 35). Após 14 
dias da ultima imunização, os animais foram infectados com 5 X 106 parasitos na pata traseira 
direita. Tanto o estímulo como as imunizações foram administradas por via intraperitoneal. 

 

Quadro 1: Divisão dos animais em subgrupos de acordo com o estímulo prévio e imunização 
administrada. 
Grupo Estímulo 

(200 µL) 
Subgrupo N* Composição das imunizações (200 µL) 

 

1 

 

Salina  

A 6 Salina 

B 6 β-glucana (1 mg) 

C 6 rTSA (20 µg)+ rSTI (20 µg) + rLeIF (20 µg) 
(Tríplice) 

D 6 β-glucana (1 mg) + rTSA (20 µg) + rSTI (20 
µg) + rLeIF (20 µg) (Tríplice) 

 

2 

 
BCG 

(0,75 mg) 

E 6 Salina 

F 6 β-glucana (1 mg) 

G 6 rTSA (20 µg)+ rSTI (20 µg) + rLeIF (20 µg) 
(Tríplice) 

H 6 β-glucana (1 mg) + rTSA (20 µg) + rSTI (20 
µg) + rLeIF (20 µg) (Tríplice) 

*N= número de animais no subgrupo 

4.4 Parasitos 

Foi utilizado uma cepa de L. (V.) braziliensis, denominado IMG3 

(MHOM/BR/2003/ IMG), do Leishbank (Banco Imunobiológico das Leishmanioses da 

Região Centro-Oeste, Lab. Imunobiologia das Leishmanioses do IPTSP/UFG). Após o 
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descongelamento, os parasitos foram cultivados em placas de 24 poços (Costar, 

Cambridge, MA, EUA) contendo meio Grace completo (Grace’s Insect Medium, 

Sigma), suplementado com 20% de soro fetal bovino (SFB-Cripion, Brasil) inativado, 2 

mM de L-glutamina (Sigma, EUA), 200 U/mL de penicilina (Sigma) e 200 µg/mL de 

estreptomicina (Sigma). A cultura foi mantida em uma estufa a 26°C, sendo realizadas 

expansões dos parasitos, para obtenção da quantidade necessária de leishmânias para o 

desafio dos animais e para a produção do extrato total de Leishmania, o qual foi 

utilizado como estímulo nas culturas celulares (descrito no item 4.7) ou como antígeno 

no Ensaio Imunoenzimático (ELISA), descrito no item 4.8. As expansões foram 

mantidas por seis dias em cultura, em estufa B.O.D. a 26ºC,  para aquisição de parasitos 

na fase estacionária de crescimento, contendo formas infectantes (promastigotas 

metacíclicas). As leishmânias foram lavadas duas vezes com solução salina (NaCl a 

0,85%), centrifugadas a 10ºC, 15 minutos a 1400 g, e lavadas mais uma vez com 

solução salina tamponada com fosfatos (PBS), nas mesmas condições de centrifugação. 

Os parasitos foram ressuspendidos em 1 mL de PBS e foi feita a quantificação, em 

solução de PBS com 10% de folmaldeído, em hematocitômetro.  

4.5 Desafio 

Quatorze dias após finalizar as imunizações, os camundongos foram desafiados 

com 5 x 106 parasitos (MHOM/BR/2003/IMG) no coxim plantar da pata traseira direita. 

Foi feita a mensuração do inchaço das patas, semanalmente, durante oito semanas. O 

tamanho da lesão (mm) foi calculado pela subtração da medida da pata esquerda, não 

infectada, pela da pata direita, infectada, com o auxílio de um paquímetro. 

4.6 Obtenção do soro 

O sangue venoso dos animais foi retirado por punção venosa do plexo retro 

orbital com o auxílio de pipetas Pauster. O sangue foi retirado em três diferentes 

tempos: 1) seis dias após administração do estímulo (dia 6); treze dias após a última 

imunização (3ª dose - dia 48); 3) após oito semanas de infecção. Os soros foram 

separados por centrifugação (956 g por 30 minutos), para avaliação da produção de 

anticorpos (IgG total, IgG1 e IgG2a) e citocinas (IFN-γ e IL-17), por ELISA, conforme 

está descrito no item 4.8. 
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4.7 Cultura celular 

Após oito semanas de infecção, os animais foram eutanasiados e as células do 

baço e dos linfonodos drenantes das patas infectadas foram cultivadas na presença ou 

ausência de estímulos. Os baços e linfonodos foram macerados em meio RPMI 

completo, e centrifugados a 600 g, 10 min, a 4°C. Foi adicionada uma solução contendo 

nove partes de solução de cloreto de amônio a 0,16 M mais uma parte da solução TRIS 

hidroximetil aminometano a 0,17 M para a lise das hemácias. Em seguida, as células 

foram lavadas com PBS e centrifugadas novamente (600 g, 10 min, a 4°C).  As células 

foram ressuspendidas em 1 mL de RMPI completo, quantificadas em hematocitômetro e 

diluídas para a concentração de 1 x 106 células/mL, para os esplenócitos, e 5 x 106 

células/mL, para as células do linfonodo. As células foram cultivadas em placas de 96 

poços (Costar), em um volume final de 200 µL/poço, contendo meio RPMI completo, 

na presença ou ausência de estímulos. ConA a 5 µg/mL (Sigma), LPS a 100 ng/mL 

(Sigma) e extrato total de Leishmania a 50 µg/mL foram utilizados como estímulos para 

os esplenócitos, e ConA a 5 µg/mL (Sigma) e extrato total de Leishmania a 50 µg/mL 

para as células do linfonodo. O extrato total de Leishmania foi obtido por meio da lise 

dos parasitos em cinco ciclos de congelamento e descongelamento (nitrogênio liquido 

seguido por banho Maria 37ºC) e as proteínas foram quantificadas com o Kit assay 

protein BCA, Thermo Scientific, EUA. 

As culturas celulares foram mantidas em estufa a 36 ºC, em atmosfera úmida, 

contendo 5% de CO2. Sobrenadantes dos esplenócitos foram coletados após 24, 48 ou 

120 horas; e das células do linfonodo, após 96 horas. Os sobrenadantes foram utilizados 

para avaliação das citocinas produzidas, por ELISA, como descrito no item 4.8.2. 

4.8 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) 

4.8.1 ELISA para detecção de anticorpos IgG total, IgG1 e IgG2a específicos para 

L. (V.) braziliensis 

Para avaliar a produção de anticorpos IgG, placas de 96 poços (High-binding – 

Jet Biofil, China) foram sensibilizadas com extrato total de Leishmania (5 x 106 

parasitos/ poço), o qual passou por cinco ciclos de congelamento e descongelamento 

(nitrogênio liquido seguido por banho Maria a 37ºC), e foram mantidas por 18 h, a 4º C. 

O estímulo foi retirado e o bloqueio com PBS contendo 3% de SFB (Solução bloqueio) 

foi adicionado. Após incubação de 2 h a 37ºC, o bloqueio foi desprezado e os soros dos 

camundongos foram diluídos a 1/100 e acrescentados às placas, que foram incubadas 
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por 1 h, a 37ºC, e, em seguida, lavadas com solução de lavagem (PBS contendo 0,01% 

de Tween 20). Posteriormente, foram adicionados os conjugados nas respectivas placas, 

anti-IgG total (Sigma), anti-IgG1 (Goat Anti-Mouse IgG1 – SOUTHERN) ou anti-

IgG2a (Goat Anti-Mouse IgG2a - SOUTHERN), produzidas em cabra para detecção de 

IgGs murinas, nas diluições de 1:3000, 1:30000 e 1:30000, respectivamente. O 

anticorpo anti-IgG total (Sigma) encontrava-se conjugado a estreptoavidina-peroxidase 

e os anticorpos anti-IgG1 e anti-IgG2a à biotina. Posteriormente à incubação de 1 h a 

37ºC, o segundo anticorpo foi desprezado e as placas lavadas novamente. Nos ELISAs 

para detecção de IgG1 e IgG2a, adicionou-se estreptoavidina-peroxidase (diluídas 

1:1000), por 20 minutos. A revelação das placas foi efetuada com tetrametilbenzidina 

(TMB, Sigma), e a reação finalizada com H2SO4 2 N. A leitura foi feita em leitora de 

microplacas no comprimento de onda a 450 nm. Os dados foram mostrados em média e 

erro padrão da média 

4.8.2  ELISA para detecção de citocinas 

Para avaliação das citocinas nos sobrenadantes das culturas celulares e no soro 

dos animais, fez-se ELISA de captura para: IL-4, usando 5 µg/mL do primeiro 

anticorpo (hibridoma 11B11) e 0,5 µg/mL do segundo anticorpo BVD6-2462 

(eBioscience, San Diego, EUA); IL-10 (Kit Peprotech); IL-17 (Kit Biolegend, San 

Diego, EUA); IFN-γ, usando 5 µg/mL do primeiro anticorpo (hibridoma XMG1.2) e 20 

µg/mL do segundo anticorpo (hibridoma AN18). Todos os segundos anticorpos eram 

biotinilados. Os ELISAs foram realizados em placas de 96 poços (Jet Biofil), as quais 

foram sensibilizadas com o primeiro anticorpo, diluído em PBS, por aproximadamente 

20 h a 4ºC, seguido pela lavagem da placa com solução de lavagem (3 vezes) e adição 

do bloqueio contendo PBS com 3% de SFB, por 1 h, a temperatura ambiente (TA). As 

placas foram novamente lavadas (3 vezes), as amostras adicionadas e as placas 

armazenadas por, aproximadamente 20 h, a 4ºC. Posteriormente, as amostras foram 

retiradas e, após a lavagem das placas (3 vezes), foi adicionado o segundo anticorpo, 

contendo biotina, por 1 h a TA. As placas foram lavadas quatro vezes e a 

estreptoavidina-peroxidase (Sigma) foi adicionada e incubada a TA, por 20 minutos. 

Após quatro lavagens, revelou-se a reação com TMB. O ensaio foi finalizado com 

H2SO4 2 N. Efetuou-se a leitura com filtros de 450 e 620 nm, em leitora de ELISA.  

Os limites de detecção dos ELISAs, nas curvas padrões, foram de: 0,15 ng/mL 

para as citocinas IFN-γ, IL-4, e IL-10; e 15 pg/mL para a  IL17.  
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4.9 Análise estatística 

 Os resultados dos ELISAs, tanto para detecção de anticorpos como de citocinas, 

foram apresentados média mais erro padrão da média (SEM). Comparou-se as respostas 

dos subgrupos imunizados utilizando o teste paramétrico para analise de variância, One-

way ANOVA, seguida do teste de Bonferroni, comparando todos os grupos. A analise 

dos efeitos da estimulação com BCG foi efetuado utilizando teste t, para variáveis 

paramétricas. Os dados obtidos na curva de infecção são apresentados em média e SEM 

e foram avaliados pelo teste de variáveis não paramétricas, Two-way ANOVA Kruskal-

Wallis, seguida de teste de Bonferroni. O nível de significância foi estabelecido em p < 

0,05. As análises foram realizadas utilizando o Graph Pad Prism 4.0 Software (San 

Diego, CA, EUA). 

  



 44 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Estímulo com BCG induz produção de citocinas do perfil Th1.   

 A BCG quando utilizada como adjuvante em alguns estudos induziu uma 

resposta do perfil Th1, ou, uma resposta heteróloga dos perfis Th1/Th17 (CABRERA et 

al., 2000; KLEINNIJENHUIS et al., 2012). A fim de avaliar o perfil de resposta imune 

gerada após a administração da BCG, antes do início das imunizações, fez-se a dosagem 

de citocinas características dos perfis Th1, Th2 e Th17 no soro dos camundongos 

inoculados ou não, previamente, com BCG.   

 Os animais que receberam a BCG produziram maiores quantidades de IFN-γ 

(aproximadamente 8 ng/mL), após seis dias do estímulo, quando comparado aos 

animais do grupo controle (aproximadamente 4 ng/mL), confirmando a capacidade 

desse adjuvante em induzir uma maior produção desta citocina, característica do perfil 

Th1 (Fig. 2A). No entanto, esta estimulação mostrou-se incapaz de induzir uma resposta 

Th17, pois os níveis de IL-17 foram semelhantes as do grupo controle (150 pg/mL) 

(Fig. 2B). A citocina IL-4, característica de respostas Th2, não foi detectada no soro dos 

animais que receberam Salina ou BCG. Assim, os dados sugerem que o estímulo com 

BCG foi eficiente em induzir uma maior produção de IFN-γ, citocina do perfil Th1, sem 

alterar os perfis Th12 e Th17. 
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Figura 2 – Detecção de IFN-γ  e IL-17 no soro de camundongos BALB/c, após estímulo 
prévio com BCG.  O soro do camundongo foi obtido seis dias após estimulo prévio com BCG. 
Em (A) tem-se a produção de IFN-γ e em (B) da IL-17, dosadas por ELISA. Os dados são de 
dois experimentos independentes, analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são 
representados em média ± SEM.  * p < 0,05 foi obtido ao comparar os níveis de IFN-γ 
produzidos pelos grupos BCG e Salina. n = 24 animais. Os limites de detecção foram de 0,15 
ng/mL para o IFN-γ, e de 15 pg/mL para a IL-17.  

 

5.2 As proteínas recombinantes TSA, STI e LeIF de L. (V.) braziliensis, associadas 

com o adjuvante β-glucana são imunogênicas, independente do estímulo prévio 

com BCG.  

 Salay et al. (2007) avaliaram a imunogenicidade das proteínas rTSA, rSTI e 

rLeIF de L. (V.) braziliensis, utilizando os adjuvantes CpG ODN ou alúmen, e 

demonstraram que elas são imunogênicas, induzindo resposta imune humoral e celular, 

com produção de anticorpos específicos e IFN-γ, mas não foram capazes de induzir 

proteção contra leishmaniose tegumentar.  No presente trabalho, o objetivo foi avaliar a 

imunogenicidade das proteínas rTSA, rSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis, associadas 

com outros adjuvantes como BCG e β-glucana. O adjuvante β-glucana ainda não foi 

testado em vacinas para doenças parasitárias, embora tenha se mostrado eficiente em 

induzir proteção contra S. aureus, em estudo conduzido por Di Luzio e Williams 

(1978), no qual eles observaram uma maior sobrevivência dos camundongos leucêmicos 

que receberam β-glucana, antes ou após, infecção por S. aureus. Com o objetivo de 

avaliar a eficácia da β-glucana em uma vacina contra LTA, o mesmo foi empregado, no 

presente estudo, como adjuvante, em associação com as proteínas recombinantes TSA, 

STI e LeIF de L. (V.) braziliensis.  
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Para a administração das proteínas e/ou adjuvante, os animais de cada grupo 

(Salina e BCG) foram divididos em subgrupos de acordo com a formulação a ser 

administrada. Para a dosagem dos anticorpos (IgG total, IgG1 e IgG2a) e das citocinas 

(IFN-γ, IL-4 e IL-17) o soro dos animais foi obtido seis dias após a administração de 

BCG (antes das imunizações) e treze dias após a última dose da vacina.  

Na figura 3, observa-se que os animais dos subgrupos controles, os quais 

receberam injeções de salina ou β-glucana, com ou sem estímulo prévio com BCG, 

produziram níveis basais após as injeções. No entanto, os animais dos subgrupos que 

receberam uma das formulações contendo a associação das proteínas rTSA, rLeIF e 

rSTI, denominada Tríplice, apresentaram níveis elevados de IgG total específicas após 

as imunizações, com diferença significante entre as quantidades dosadas antes e após a 

vacinação (p < 0,05). Ao comparar os efeitos da administração da BCG sobre a 

produção de IgG, nota-se que os animais que receberam este estímulo e foram 

imunizados com  a tríplice, sem β-glucana, produziram mais IgG total específica (p < 

0,05) do que os animais não estimulados que receberam esta mesma formulação de 

vacina (Fig. 3). Entretanto, este aumento não foi observado quando os animais que 

receberam BCG foram imunizados com a formulação contendo a tríplice associada com 

β-glucana (Fig. 3), sugerindo um efeito da β-glucana na regulação da produção de IgG 

total nos animais estimulados e vacinados. 
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Figura 3 – Os camundongos BALB/c vacinados com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF, 
associadas com β-glucana produzem anticorpos IgG total, específicos para L. (V.) 
braziliensis, após as imunizações, independente da estimulação prévia com BCG.  Os soros 
obtidos dos animais, seis dias após o estímulo com BCG e treze dias após a última imunização,  
foram utilizados na dosagem de anticorpos IgG total específicos para L. (V.) braziliensis, por 
ELISA. * p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de imunoglobulinas antes e após as 
imunizações nos subgrupos: Tríplice e β-glucana + Tríplice, sem estimulo prévio com BCG; 
Tríplice e β-glucana + Tríplice, estimulados previamente com BCG. # p<0,05 ao comparar as 
concentrações  de IgG total do subgrupo estimulado com BCG e imunizado com a tríplice, e, o 
subgrupo não estimulado com BCG e imunizado com a tríplice. Os dados são de dois 
experimentos independentes, analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são 
representados em média ± SEM. n= 6 

 Sabendo-se que as imunoglobulinas murinas da subclasse IgG1 caracterizam 

uma resposta imune do perfil Th2, enquanto anticorpos IgG2a estão presentes em 

resposta Th1(CARRIÓN et al, 2011), a avaliação da produção destas subclasses foi 

realizada a fim de se identificar o perfil de resposta induzida pela vacina. Ao analisar a 

produção de IgG1 específicos pelos animais de cada subgrupo, observou-se (Fig. 4A) 

que houve produção após a vacinação com as formulações contendo a tríplice (p < 

0,05), o que não ocorreu nos animais dos subgrupos controles que receberam apenas 

salina ou β-glucana. Assim como observado para IgG1, os anticorpos da subclasse 

IgG2a estavam presentes no soro dos animas que receberam as formulações contendo as 

proteínas, sozinhas ou em associação com a β-glucana (Fig 4B.), mas não nos 

subgrupos controles (salina; β-glucana). Além disso, os animais que receberam estímulo 

prévio com BCG e foram vacinados com a tríplice, sem a β-glucana, produziram 

maiores quantidades de IgG2a do que os animais não estimulados com BCG e 
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vacinados com esta mesma formulação (Tríplice) (Fig. 4B), sugerindo um efeito da 

BCG na indução de uma resposta Th1. Porém, a associação da β-glucana com a tríplice, 

nos animais estimulados com BCG, não induzem uma maior produção de IgG2a, assim 

como foi observado na avaliação da produção de IgG total (Fig. 3), apontando para um 

papel da β-glucana na regulação da resposta imune humoral no subgrupo estimulado 

com BCG e vacinado com a tríplice. 

 
Figura 4 – Os camundongos BALB/c imunizados com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF, 
associadas ou não com β-glucana produzem anticorpos das subclasses IgG1 e IgG2a, 
independente do estímulo com a BCG. Os soros obtidos dos animais treze dias após a última 
imunização, foram utilizados na dosagem de anticorpos IgG1 e IgG2a, específicos para L. (V.) 
braziliensis, por ELISA. Em (A) tem-se a produção de IgG1. Em (B) tem-se a produção de 
IgG2a. # p<0,05 ao comparar as concentrações de IgG2a no subgrupo estimulado com BCG e 
imunizado com a Tríplice, e, o não estimulado com BCG e imunizado com a Tríplice. Os dados 
são de dois experimentos independentes, analisados por One-way ANOVA analise de variância, 
seguida de teste de Bonferroni e (#) teste t, para variáveis paramétricas. São representados os 
valores da média ± SEM. n= 6.   
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 Como as imunizações com as proteínas recombinantes induziram a produção de 

anticorpos com perfil misto Th1 e Th2, analisou-se a razão IgG2:IgG1 para a análise do 

perfil de resposta imune predominante. Na figura 5, nota-se uma razão  inferior a 1 nos 

subgrupos que receberam: salina, seguida por três doses da tríplice ou da tríplice mais 

β-glucana; ou o estímulo com BCG, seguido por imunizações contendo a tríplice mais 

β-glucana (Fig. 5). Esta razão inferior a 1 ocorreu porque os camundongos destes 

subgrupos produziram uma maior quantidade de anticorpos da subclasse IgG1, do que 

de IgG2a, apontando para um predomínio da resposta Th2. Uma resposta mista 

Th1/Th2, com uma razão IgG2a:IgG1 de aproximadamente 1, ou seja um perfil misto, 

foi obtida no subgrupo que recebeu BCG, seguido pela imunização com a tríplice, sem 

β-glucana, com metade dos animais apresentado uma predominância do perfil de 

resposta Th1 (Fig. 5).  

 
Figura 5 – Avaliação da razão dos anticorpos IgG2a:IgG1, específicos para L. (V.) 
braziliensis, produzidos pelos camundongos BALB/c após estimulação ou não com a BCG 
e as imunizações. Os soros obtidos dos animais, após treze dias da última imunização, foram 
utilizados na a dosagem de anticorpos IgG2a e IgG1, específicos para L. (V.) braziliensis, por 
ELISA, e fez-se a razão dos anticorpos por meio da divisão da densidade ótica da IgG2a pela da 
IgG1 (IgG2a:IgG1). Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por One-way 
ANOVA analise de variância, seguida pelo teste de Bonferroni, e são representados em média ± 
SEM. n= 6.  

 Para uma melhor avaliação da imunogenicidade das proteínas recombinantes, 

fez-se a análise dos perfil de linfócitos T auxiliares induzida pela vacina por meio da 
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dosagem de citocinas Th1, Th2 e Th17, nos soros dos animais. A IL-17, citocina 

característica de respostas Th17, foi observada no soro dos animais de todos os 

subgrupos, tanto antes como após as imunizações, sendo possível observar uma maior 

quantidade da citocina, após vacinação, nos animais que receberam uma das 

formulações contendo a tríplice, porém sem diferença significante com as concentrações 

encontradas antes das imunizações (Fig. 6). No subgrupo estimulado com BCG, que 

recebeu apenas salina, houve uma menor produção de IL-17 após o período de 

administração das três doses de salina (p < 0,05), sugerindo que a administração da 

BCG a longo prazo (48 dias) diminui a produção desta citocina do perfil Th17. Além 

disso, uma regulação da produção de IL-17 foi também observada nos animais 

estimulados previamente com BCG e imunizados com a tríplice mais β-glucana, os 

quais apresentaram menores concentrações de IL-17 do que os animais estimulados e 

imunizados com a tríplice sem β-glucana, apontando para um efeito modelador na 

produção desta citocina quando a BCG é associada com a β-glucana e as proteínas.  

 
Figura 6 – Comparação das concentrações de IL-17, no soro dos camundongos BALB/c, 
antes e após imunização com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF, associadas com β-glucana, 
com ou sem estímulo prévio com BCG. Os soros obtidos dos animais, seis dias após o 
estímulo com BCG e treze dias após a última imunização,  foram utilizados na dosagem IL-17, 
por ELISA. * p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de IL-17, antes e após as 
imunizações, no subgrupo Salina, estimulado previamente com BCG. Os dados são de dois 
experimentos independentes, analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são 
representados em média ± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 15 pg/mL.  
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A vacinação com as proteínas recombinantes, associadas ou não com β-glucana, 

levou a uma maior produção de IFN-γ nos soros dos camundongos (p < 0,05) (Fig. 7). 

Os subgrupos que não receberam BCG e foram imunizados com a tríplice, sozinha ou 

em associação com a β-glucana, produziram até quatro vezes mais IFN-γ ( p < 0,05), 

após as imunizações, enquanto os animais dos subgrupos controles produziram níveis 

similares antes e após as injeções (Fig. 7).   

 Os animais dos subgrupos que receberam BCG, como mostrado na Fig. 1, 

produziam maiores quantidades de IFN-γ do que os não estimulados  (Salina), logo no 

sexto dia após administração da BCG. Assim as imunizações nos animais estimulados 

com BCG já foram iniciadas com um perfil mais Th1 do que nos camundongos não 

estimulados. Os animais controles, que receberam salina ou β-glucana produziram 

níveis similares de IFN-γ e após as injeções (Fig. 7). Quando os animais estimulados 

foram imunizados com a tríplice, sozinha ou em associação com a β-glucana, 

produziram duas vezes mais IFN-γ após a administração das formulações contendo as 

proteínas (p < 0,05). Estes resultados indicam que o aumento dos níveis de IFN-γ, 

observada após a vacinação com tríplice, associadas ou não com β-glucana, ocorreu 

devido a imunogenicidade das proteínas, induzindo um perfil Th1.   

 A vacinação com a tríplice, sem β-glucana, nos animais estimulados com BCG 

levou a uma maior produção de IFN-γ (p < 0,05) do que nos demais (Fig. 7). Além 

disso, ao comparar os efeitos da administração da BCG, observa-se que os animais 

estimulados e vacinados, com injeções contendo apenas a tríplice, produziram mais 

IFN-γ do que os animais do subgrupo não estimulado e imunizado com esta formulação 

(p < 0,05).  
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Figura 7 – Comparação das concentrações de IFN-γ , no soro dos camundongos BALB/c, 
antes e após imunização com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF, associadas com β-glucana, 
com ou sem estímulo prévio com BCG. Os soros obtidos dos animais, seis dias após o 
estímulo com BCG e treze dias após a última imunização, foram utilizados na dosagem IFN-γ, 
por ELISA. *p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de IFN-γ, antes e após as 
imunizações, nos subgrupos: Tríplice e β-glucana + Tríplice, sem estímulo com BCG; Tríplice e 
β-glucana + Tríplice, estimulados com BCG. #p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de 
IFN-γ entre os subgrupos estimulado com BCG e imunizados com a tríplice e o subgrupo 
imunizado sem estimulação com BCG. Os dados são de dois experimentos independentes, 
analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são representados em média ± SEM. n= 6. 
O limite de detecção foi de 0,15 ng/mL. 

Ao dosar IL-4, no soro dos animais, não houve detecção da mesma em nenhum 

animal. Assim, as imunizações contendo as proteínas rTSA, rLeIF e rSTI foram eficazes 

em induzir a produção de anticorpos, específicos para L. (V.) braziliensis, assim como 

de IFN-g, sendo que o estímulo prévio com a BCG induziu uma maior produção de IgG 

total, IgG2a e IFN-γ nos animais imunizados com a Tríplice sem β-glucana.  

5.3 Avaliação da capacidade protetora de uma vacina contendo as proteínas 

recombinantes TSA, STI e LeIF de L. (V.) braziliensis, associadas com o adjuvante 

β-glucana, com e sem estimulação com BCG.  

 Para o desenvolvimento de uma vacina efetiva para LTA, além de imunogênica, 

a mesma deve fornecer proteção contra a infecção por Leishmania spp. Assim, após 

serem vacinados com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF, associadas com β-glucana, com 

ou sem estímulo prévio com BCG, os animais foram infectados com o isolado IMG3 de 

L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/2003/ IMG), uma vez que esta é a espécie de maior 

importância epidemiológica no país. O inchaço das patas foi mensurado, semanalmente, 
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ao longo de oito semanas. A figura 8A mostra o tamanho das lesões observadas nos 

subgrupos que não receberam o estímulo prévio com a BCG (Salina) e foram 

imunizados, e, a figura 8B mostra as lesões observadas nos animais que receberam o 

estímulo com BCG e foram imunizados. Observou-se que houve infecção dos animais 

de todos os grupos, com o desenvolvimento de lesões logo na segunda semana, 

medindo, aproximadamente, 0,8 mm nos subgrupos que não receberam BCG e, 

aproximadamente, 1 mm nos animais que receberam o estímulo prévio com BCG (Fig. 

8).  

 Os camundongos que não receberam BCG e foram imunizados (Fig. 8A) 

desenvolveram lesões semelhantes até a segunda semana e a partir da terceira os 

animais do subgrupo: salina, apresentaram um inchaço nas patas, até a quarta semana, 

quando se mantiveram constantes; β-glucana, desenvolveram lesões maiores (na 

terceira e quarta semana) que regrediram na quinta e sexta, com uma nova progressão 

nas demais semanas; tríplice, apresentou inchaço progressivo até a quarta semana, 

quando houve diminuição do tamanho da lesão, mantendo-se constante; tríplice + β-

glucana,  apresentaram lesões semelhantes ao longo das demais semanas (Fig. 8A). 

Observou-se que os animais que foram imunizados com a tríplice sozinha e, 

principalmente, quando em associação com β-glucana, sem estimulo prévio com BCG, 

apresentaram lesões menores que os demais subgrupos, com diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,05) quando comparados com o camundongos do subgrupo controle 

que receberam apenas β-glucana (Fig. 8A).  

 Nos subgrupos que receberam o pré-estímulo com BCG, observou-se  um 

aumento semelhante no tamanho das lesões até a terceira semana, com lesões de 

aproximadamente 1,5 mm. A partir da quarta semana, o inchaço das patas dos animais 

do subgrupo: salina, progrediram ao logo das semanas; β-glucana, manteve-se constante 

até o termino da oito semanas;  tríplice, apresentou lesões de, aproximadamente, 1,5 

mm ao longo das semanas; tríplice + β-glucana, apresentou uma queda no inchaço das 

patas na quinta semana, mas que voltou a progredir ao decorrer nas semanas seguintes 

(Fig. 8B).  Os animais que receberam o estímulo com BCG, seguido por doses apenas 

com salina, desenvolveram lesões significativamente maiores que os camundongos dos 

subgrupos que receberam BCG seguidos por doses de β-glucana, sozinha, ou da tríplice 

sozinha, nas duas últimas semanas do experimento (p < 0,05).  
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Figura 8 – Avaliação da capacidade protetora dos esquemas de imunização contendo as 
proteínas recombinantes TSA, STI e LeIF, com ou sem estímulo prévio com BCG pela 
mensuração de patas de camundongos BALB/c. Após as imunizações, os animais foram 
infectados com 5 x 106 parasitos, do isolado IMG3 de L. (V.) braziliensis, no coxim plantar da 
pata traseira direita. Fez-se a mensuração do inchaço das patas, semanalmente, durante oito 
semanas. O tamanho da lesão (mm) foi calculado pela subtração da medida da pata não 
infectada pela da pata infectada. Em (A) tem-se os subgrupos dos animais que não receberam o 
estímulo com BCG e em (B) tem-se os animais que receberam o estímulo prévio com BCG. Em 
(A) * p<0,05 foi obtido entre os subgrupos β-glucana e Tríplice + β-glucana na sétima e oitava 
semana. Em (B) * p < 0,05 foi obtido entre os grupos: Salina e Tríplice; e Salina e β-glucana, 
ambos na sétima e oitava semana. Os dados são de dois experimentos independentes, analisados 
por Two-way ANOVA, seguindo pelo teste de Bonferroni, e são representados em média ± 
SEM. n= 6.  
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Figura 9 – Avaliação dos efeitos do estímulo prévio com BCG sob a capacidade protetora 
dos esquemas de imunização, contendo as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF. Após as 
imunizações, os camundongos BALB/c foram infectados com 5 x 106 parasitos, do isolado 
IMG3 de L. (V.) braziliensis, no coxim plantar da pata traseira direita. Fez-se a mensuração do 
inchaço das patas, semanalmente, durante oito semanas. O tamanho da lesão (mm) foi calculado 
pela subtração da medida da pata infectada pela da pata controle. Em (A) tem-se a comparação 
dos animais que receberam apenas salina, com ou sem estímulo prévio com BCG; (B) tem-se a 
comparação dos animais que receberam apenas β-glucana, com ou sem estímulo prévio com 
BCG, e o grupo controle que recebeu apenas salina; (C) tem-se a comparação dos animais que 
receberam a tríplice, com ou sem estímulo prévio com BCG, e o grupo controle que recebeu 
apenas salina; (D) tem-se a comparação dos animais que receberam tríplice + β-glucana, com ou 
sem estímulo prévio com BCG, e o grupo controle que recebeu apenas salina. * p<0,05 foi 
obtido entre os subgrupos: Salina, com e sem estímulo prévio com BCG, na sétima e oitava 
semana; e Tríplice + β-glucana, com e sem estímulo prévio com BCG, na quarta, sétima e 
oitava semana. Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por teste t, para 
variáveis paramétricas, e são representados em média ± SEM. n= 6. 

 Sabendo-se que a administração prévia de BCG poderia influenciar no tamanho 

das lesões desenvolvidas nos subgrupos, avaliou-se os efeitos da BCG comparando os 

animais que receberam as mesmas formulações, durante as imunizações, mas que 

tinham recebido ou não BCG previamente (Fig. 9). Observou-se que: os camundongos 

que receberam BCG, seguida por injeções contendo apenas salina, desenvolveram 

lesões maiores do que os animais que receberam salina sem o estímulo prévio com 

BCG, com diferença significante nas duas últimas semanas de infecção (p<0,05); os 

animais que receberam imunizações com o adjuvante β-glucana sozinha, com ou sem 
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BCG, desenvolveram lesões semelhantes ao do controle salina; os camundongos que 

receberam imunizações com a tríplice, sem β-glucana, com ou sem estímulo prévio com 

BCG, apresentaram inchaços de tamanhos próximos com o subgrupo controle, sem 

diferença entre os subgrupos; os animais imunizados com a tríplice mais β-glucana e 

foram estimulados com BCG desenvolveram lesões semelhantes as do subgrupo 

controle salina, enquanto os animais imunizados com esta mesma formulação, mas não 

estimulados com a BCG, desenvolveram lesões menores, principalmente na quarta, 

sétima e oitava semana de infecção (p < 0,05) (Fig. 9).  

 Embora nenhum dos esquemas de imunização tenha sido eficiente em fornecer 

proteção total contra a infecção por L. (V.) braziliensis, nota-se que os camundongos 

imunizados com a tríplice mais β-glucana, sem trenamento com BCG, conseguiram 

estabilizar o tamanho das lesões após duas semanas de infecção, fato que não foi 

observado nos demais subgrupos, indicando uma proteção parcial induzida por esta 

formulação. Além disso, a administração da BCG, nos animais dos subgrupos que 

receberam apenas salina ou a tríplice associada com β-glucana, induziu maiores lesões, 

embora apresentasse concentrações similares de IFN-γ e IL-17, no soro, aos dos animais 

dos subgrupos não estimulados com a BCG que receberam injeções com estas mesmas 

formulações (Figs.6 e 7). Isto pode ter ocorrido devido a capacidade da BCG em induzir 

um processo inflamatório mais intenso ou devido a uma maior carga parasitaria.  

5.4 Avaliação da resposta imune humoral nos camundongos BALB/c que foram 

imunizados com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis, com e sem 

estímulo prévio com BCG, e infectados com L. (V.) braziliensis. 

 Após a administração de uma vacina imunogênica ou infecção por um 

microorganismos, uma resposta imune do hospedeiro é desenvolvida contra os mesmos, 

sendo possível detectar a produção de anticorpos específicos para o patógeno. No 

presente trabalho, foi observada a produção de IgG total específicos para L. (V.) 

braziliensis,  após as imunizações com as proteínas rTSA, rLeIF e rSTI, comprovando a 

imunogenicidade das mesmas. Para avaliar se os níveis de anticorpos IgG total 

específicos alteravam-se após a infecção por  L. (V.) braziliensis, e se a vacinação 

induzia uma maior resposta imune humoral, os soros dos animais foram obtidos, após 

oito semanas de infecção, e usados para a dosagem de imunoglobulinas. 
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Figura 10 – Produção de anticorpos IgG total específicos para L. (V.) braziliensis, pelos 
camundongos BALB/c, após infecção por L. (V.) braziliensis. Os soros obtidos, após oito 
semanas de infecção,  foram utilizados na dosagem de anticorpos IgG total específicos para L. 
(V.) braziliensis, por ELISA. * p<0,05 foi obtido entre os subgrupos: Salina e β-glucana + 
Tríplice, estimulados com BCG; β-glucana e β-glucana + Tríplice, estimulados com BCG. # 
p<0,05 foi obtido ao comparar os efeitos da administração da BCG nos subgrupos: Salina e 
Tríplice. Os dados são de dois experimentos independentes, (#) analisados por teste t, para 
variáveis paramétricas, e por (*) One-way ANOVA analise de variância, seguida do teste de 
Bonferroni. São representados em média ± SEM. n= 6.  

 A figura 10 mostra a produção de anticorpos IgG total, na qual observa-se que 

os camundongos de todos os subgrupos produziram anticorpos específicos para L. (V.) 

braziliensis, após a infecção por parasitos desta mesma espécie. Os animais dos 

subgrupos que não receberam estimulação com BCG produziram níveis semelhantes de 

anticorpos após a infecção, com uma densidade ótica de aproximadamente 0,4, sem 

diferença significante entre os animais vacinados e os não vacinados. No entanto, os 

animais dos subgrupos que receberam o estímulo prévio com a BCG, seguido por 

imunizações com as proteínas recombinantes, associadas com β-glucana (p < 0,05) ou 

sozinhas, produziram maiores quantidades de IgG total que os animais dos subgrupos 

controles (Salina e β-glucana). Ao comparar os efeitos da administração da BCG sob a 

produção de IgG total nota-se que (Fig. 10): os animais que receberam apenas salina, 

sem esímulo com BCG, produziram maiores quantidades de IgG total específicas do 

que aqueles que receberam BCG, seguida por injeções contendo apenas salina (p<0,05); 
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os camundongos que receberam BCG seguida por imunizações com a tríplice, sozinha, 

produziram maiores quantidades de anticorpos IgG total específicos do que os animais 

que receberam esta mesma formulação nas imunizações, mas que não foram 

estimulados com BCG (p<0,05), sendo este resultado semelhante ao observado após as 

imunizações com a tríplice e antes da infecção; os animais imunizados com a tríplice 

mais β-glucana, após estímulo com BCG, produziram níveis mais elevados de IgG total 

do que os animais do subgrupo que não recebeu BCG e foram imunizados com a tríplice 

mais β-glucana, mas sem diferença significante. Portanto, o estímulo prévio com BCG 

leva a uma menor resposta imune humoral após a infecção, mas quando associado com 

as imunizações contendo a tríplice induz uma maior quantidade de anticorpos IgG total. 

Estes resultados sugerem que o desenvolvimento de lesões maiores no subgrupo 

controle, salina, e no subgrupo imunizado com a tríplice mais β-glucana não estão 

relacionados com uma maior produção de anticorpos. 

 Leishmania possui vários mecanismos de evasão do sistema imune do 

hospedeiro, entre eles tem-se a habilidade do protozoário em modular o perfil de 

resposta imune gerada durante a infecção (GUPTA; OGHUMU; SATOSKAR, 2013). A 

pesquisa de subclasses de anticorpos IgG é empregada para avaliação da resposta imune 

humoral, sendo que a presença de IgG1 em camundongos infectados por L. mexicana, 

correlaciona-se com progressão da infecção devido a ligação destes anticorpos ao 

FcγRIII, culminando no aumento de citocinas anti inflamatórias, como IL-10, e 

sobrevivência do parasito, enquanto IgG2a correlacionam-se com um perfil Th1, 

levando ao controle da infecção (CHU et al, 2010). Com a finalidade de avaliar as 

subclasses de anticorpos presentes nos camundongos imunizados e infectados por L. 

(V.) braziliensis, dosou-se IgG1 e IgG2a no soro dos animais de cada subgrupo. 

 A figura 11 mostra a produção de anticorpos IgG1 e IgG2a pelos camundongos, 

na qual nota-se a produção destes anticorpos pelos animais de todos os subgrupos. 

Observa-se que os animais que não receberam BCG e foram imunizados com a tríplice, 

associada ou não com β-glucana apresentavam quantidades similares, de IgG1, aos 

encontrados nos subgrupos controles (Salina e β-glucana) (Fig. 11A). As concentrações 

de IgG2a nos camundongos imunizados, e não estimulados com BCG também foram 

semelhantes aos controles.  

 Nos subgrupos que receberam BCG, nota-se concentrações similares de IgG1 

entre os subgrupos salina, tríplice e tríplice mais β-glucana, mas com uma menor 
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produção destes anticorpos pelos animais que receberam apenas β-glucana (Fig. 11A), 

mostrando que a associação da BCG com injeções contendo apenas β-glucana leva a 

uma menor produção de IgG1 nos animais após infecção por L. (V.) braziliensis (p < 

0,05), a qual é restaurada quando os animais são vacinados com a tríplice. Embora após 

as imunizações e antes da infecção os subgrupos estimulados com BCG e imunizados 

com a tríplice produzissem maiores quantidades de IgG total e IgG2a (Figs. 3 e 4), 

quando avaliou-se os níveis de IgG2a, após a infecção por L. (V.) braziliensis, 

observou-se que os subgrupos estimulados com BCG e imunizados com a tríplice, 

sozinha ou em associação com β-glucana, apresentavam quantidades similares, destas 

imunogobulinas, aos subgrupos não estimulados (Fig 11B). Ao comparar o efeito da 

BCG sobre a produção de IgG2a, nota-se que os animais que receberam BCG, seguido 

injeções contendo salina, produziram níveis menores de IgG2a que os animais não 

estimulados com BCG (p < 0,05), sugerindo uma regulação negativa da produção de  

IgG2a pela BCG após a infecção. Tal regulação negativa não é mantida quando os 

animais são vacinados com as proteínas recombinantes, sozinhas ou em associação com 

a β-glucana, fazendo com que as concentrações de IgG2a retornem para quantidades 

semelhantes as encontradas nos animais que receberam estas mesmas formulações sem 

serem estimulados previamente com BCG (Fig. 11B). 
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Figura 11 – Produção de anticorpos IgG1 e IgG2a específicos para L. (V.) braziliensis, 
pelos camundongos BALB/c, após infecção com L. (V.) braziliensis. Os soros obtidos, após 
oito semanas de infecção foram utilizados na dosagem de anticorpos IgG1 e IgG2a, específicos 
para L. (V.) braziliensis, por ELISA. Em (A) tem-se c produção de IgG1, com # p<0,05 foi 
obtido ao comparar os efeitos da BCG nos subgrupos β-glucana, não estimulado com BCG e β-
glucana estimulado com BCG. Em (B) tem-se a produção de IgG2a, com  # p<0,05 foi obtido 
ao comparar os efeitos da BCG nos subgrupos que receberam Salina durante as imunizações, 
estimulados e não estimulados com BCG. Os dados são de dois experimentos independentes, 
(#) analisados por teste t, para variáveis paramétricas. São representados em média ± SEM. n= 
6.   

 Como todos os animais produziram anticorpos tanto IgG1 como IgG2a, 

realizou-se a análise da razão de IgG2a: IgG1 para uma melhor caracterização do perfil 
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de resposta imune predominante. Na figura 12, observa-se resultado inferior a 1 para 

todos os subgrupos, tanto os que receberam o estímulo com BCG como os que não 

receberam. Tal resultado aponta para uma falha  da vacinação, com ou sem a estímulo 

prévio com BCG, em alterar o perfil de resposta imune humoral predominante após a 

infecção, sendo esta Th2, semelhante aos animais não vacinados e infectados.  
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Figura 12 – Avaliação da razão dos anticorpos IgG2a:IgG1, específicos para L. (V.) 
braziliensis, produzidos pelos camundongos BALB/c, vacinados, após infecção. Os soros 
obtidos dos animais, oito semanas após a infecção com L. (V.) braziliensis, foram utilizados na 
dosagem de anticorpos IgG2a e IgG1, específicos para parasitos desta mesma espécie, por 
ELISA. Fez-se a razão dos anticorpos por meio da divisão da densidade ótica da IgG2a pela da 
IgG1 (IgG2a:IgG1). Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por Two-
way ANOVA, para variáveis não paramétricas, e são representados em média ± SEM. n= 6.  

 Ao comparar as concentrações de IgG1 após as imunizações e após o desafio 

observou-se que após a infecção (dados não mostrados) os camundongos dos subgrupos 

imunizados com a tríplice mais β-glucana, não estimulados com BCG, e os dos 

subgrupos vacinados com a tríplice, com ou sem β-glucana, estimulados com BCG, 

apresentavam quantidades menores desta imunoglubulina (p < 0,05). Embora as 

concentrações de IgG1 nos animais vacinados tenham diminuído de maneira 

significativa após a infecção por L. (V.) braziliensis, a quantidade de IgG2a nos mesmos 

diminuiu pouco, de modo não significativo (dados não mostrados). Este resultado 

sugere um efeito da vacina nos subgrupos vacinados com a tríplice ou a tríplice mais β-

glucana, com ou sem estimulação com BCG, sobre a resposta imune humoral, 
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induzindo uma diminuição de IgG1 considerada importante na patogenicidade da 

leishmaniose (CHU et al, 2010). 

5.5 Avaliação dos perfis T auxiliares nos camundongos BALB/c que foram 

imunizados com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis, com e sem 

estímulo prévio com BCG, e infectados com L. (V.) braziliensis. 

 Após a infecção, Leishmania possui mecanismos de evasão do sistema imune, 

alguns envolvidos em mudanças no perfil de resposta imune ativada, principalmente por 

meio da supressão da expressão e produção de IL-12, levando a uma maior produção de 

citocinas anti inflamatórias, como IL-4 e IL-10, e diminuição dos níveis de citocinas 

pró-inflamatórias, como o IFN-γ, que resulta em uma menor produção de substâncias 

microbicidas e, consequentemente, sobrevivência parasitária (NANDAN. REINER, 

1995; BHARDWAJ et al, 2010; GUPTA; OGHUMU; SATOSKAR, 2013). No presente 

estudo, citocinas pró inflamatórias, características dos perfis Th1 e Th17, foram 

detectadas nos animais vacinados com as proteínas recombinantes TSA, LeIF e STI, 

associadas ou não com β-glucana, com ou sem estimulação prévia com BCG, enquanto 

a citocina característica de resposta Th2, IL-4, não foi detectada no soro dos 

camundongos (Fig. 6 e 7). A fim de avaliar a capacidade da vacina em manter a 

produção de citocinas pró- inflamatórias após a infecção por L. (V.) braziliensis, os 

perfis T auxiliares sistêmico e do linfonodo drenante, do local da infecção, foi analisada 

por meio da pesquisa de citocinas características dos perfis Th1, Th2 e Th17, no soro, 

baço e linfonodo denante, dos animais de cada subgrupo, após oito semanas de 

infecção.  

5.5.1 Após a infecção por L. (V.) braziliensis, a vacinação com as proteínas rTSA, 

rSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis, associadas ou não com β-glucana, com e sem 

estímulo prévio com BCG, mantém a produção de IFN-γ , no soro, mas com 

alterações nos níveis de IL-17.  

 A figura 13 mostra os níveis de IFN-γ, no soro dos animais de cada subgrupo, 

após oito semanas de infecção. Observa-se que a infecção por L. (V.) braziliensis leva a 

uma maior produção de IFN-γ, uma vez que os animais infectados apresentaram 

maiores quantidades desta citocina do que os animais do controle negativo, os quais não 

receberam nenhuma formulação e nem foram infectados. Nos subgrupos que não 

receberam estimulação prévia com BCG, uma maior quantidade de IFN-γ nos animais 
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que receberam β-glucana e tríplice, tanto sozinha como associada com a β-glucana, 

apresentando diferença estatisticamente significativa com o subgrupo controle (salina) 

(p<0,05). Nos subgrupos que receberam o estímulo prévio com BCG e foram 

imunizados, nota-se uma maior produção de IFN-γ pelos animais que receberam uma 

das formulações contendo a tríplice (aproximadamente 20 ng/mL), apresentando 

diferença significativa com os animais que receberam apenas β-glucana (p<0,05), mas 

sem diferença com os animais que receberam salina durante as imunizações (Fig. 13). 

Ao avaliar se o estímulo com a BCG teve efeito sobre a produção de IFN-γ, após a 

infecção por L. (V.) braziliensis, observou-se que a administração de BCG aumentou os 

níveis desta citocina nos camundongos que receberam a tríplice mais o adjuvante β-

glucana, de modo similar aos animais do subgrupo que receberam injeções contendo 

apenas salina, após estimulação com BCG. 

 
Figura 13 – Produção de IFN-γ  pelos camundongos BALB/c de cada subgrupo, após 
infecção por L. (V.) braziliensis. Os soros obtidos dos animais, oito semanas após a infecção 
por L. (V.) braziliensis,  foram utilizados na dosagem de IFN-γ, por ELISA. Observou-se 
diferença significativa entre o controle negativo e todos os outros subgrupos infetados. * p<0,05 
foi obtido ao comparar a quantidade de IFN-γ entre os subgrupos: Salina e β-glucana, sem 
estimulo com BCG; Salina e Tríplice, sem estimulo com BCG; Salina e β-glucana + Tríplice, 
sem estimulo com BCG; β-glucana e Tríplice, estimulados com BCG; β-glucana e β-glucana + 
Tríplice, estimulados com BCG; salina e b-glucana, estimulados com BCG. # p<0,05 foi obtido, 
ao comparar o efeito da administração da BCG, nos subgrupos Salina e β-glucana + Tríplice. Os 
dados são de dois experimentos independentes, (#) analisados por teste t, para variáveis 
paramétricas, e por (*) One-way ANOVA analise de variância, seguida do teste de 
Bonferroni. São representados em média ± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 0,15 ng/mL. 
  

 Dosou-se IL-17, citocina presente em respostas do perfil Th17, no soro dos 

animais vacinados e desafiados. Após a infecção por L. (V.) braziliensis, a IL-17 
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somente foi detectada no soro dos animais do subgrupo β-glucana, que não foram 

estimulados com BCG, e os dos subgrupos tríplice e tríplice mais β-glucana, 

estimulados com BCG (Fig. 14). Além disso, após a infecção, os níveis de IL-17 

diminuíram em todos os subgrupos, sendo que aqueles imunizados com a formulação 

contendo a tríplice produziam quantidades superiores a 200 pg/mL de IL-17,  após as 

imunizações, e passaram a produzir níveis inferiores a 30 pg/mL desta citocina, após as 

infecção por L. (V.) braziliensis (Fig. 15).  
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Figura 14 – Produção de IL-17 pelos camundongos BALB/c de cada subgrupo, após a 
infecção com L. (V.) braziliensis. Os soros obtidos dos animais, oito semanas após a infecção 
por L. (V.) braziliensis,  foram utilizados na dosagem de IL-17, por ELISA. Os dados foram 
analisados por One-way ANOVA analise de variância, seguida do teste de Bonferroni, e 
teste t, para variáveis paramétricas, na comparação dos efeitos da BCG entre os subgrupos. São 
representados em média ± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 15 pg/mL.  
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Figura 15 – Comparação da produção de IL-17 pelos camundongos BALB/c de cada 
subgrupo, antes e após a infecção por L. (V.) braziliensis. Os soros obtidos dos animais, após 
as imunizações e oito semanas após a infecção por L. (V.) braziliensis,  foram utilizados na 
dosagem de IL-17, por ELISA. * p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de IL-17, após as 
imunizações e após o desafio, em todos subgrupos. Os dados são de dois experimentos 
independentes, analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são representados em média 
± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 15 pg/mL. 

 Assim, houve mudança no perfil de resposta imune gerada após a infecção, com: 

diminuição dos níveis de IL-17 em todos os subgrupos, apontando para um controle 

negativo do perfil Th17 pela leishmânia (Fig. 15); mas sem alterações nos níveis de 

IFN-γ nos animais vacinados, exceto no subgrupo estimulado com BCG e imunizados 

com a tríplice, sozinha. Deste modo a vacinação com as proteínas recombinantes foi 

eficiente em manter a produção de IFN-γ aumentada mesmo após a infecção por  L. (V.) 

braziliensis (Fig. 16).  
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Figura 16 – Comparação da produção de IFN-γ  pelos animais de cada subgrupo, após as 
imunizações e após a infecção por L. (V.) braziliensis. Os soros obtidos dos animais, após as 
imunizações e oito semanas após a infecção por L. (V.) braziliensis,  foram utilizados na 
dosagem IFN-γ, por ELISA. * p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de IFN-γ, após as 
imunizações e após o desafio, no subgrupo Tríplice. Os dados são de dois experimentos 
independentes, analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são representados em média 
± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 0,15 ng/mL. 

 Por meio da metodologia utilizada (ELISA), não houve detecção de IL-4, 

característica de resposta Th2, no soro dos animais.  

5.5.2 O perfil T auxiliar, no baço, dos camundongos BALB/c sofre poucas 

alterações devido a administração das imunizações contendo as proteínas rTSA, 

rSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis, associadas ou não com β-glucana, com e sem 

estímulo prévio com BCG.  

 A resposta imune celular, sistêmica, foi também avaliada por meio do cultivo 

das células do baço, obtidas dos animais imunizados com as proteínas rTSA, rSTI e 

rLeIF de L. (V.) braziliensis e infectados por parasitos desta mesma espécie. Dosou-se a 

produção de citocinas características dos perfis Th1, Th2 e Th17.  

 Sabendo-se que a subunidade p40 da IL-12 é comum tanto para a produção da 

IL-12 como da IL-23, biologicamente ativas, e que a IL-12 é fundamental para 

direcionar o perfil de resposta imune para Th1, enquanto, a IL-23 é necessária para a 

manutenção de uma resposta do perfil Th17 (SHIMOZATO et al, 2005; LAZARSKI et 

al., 2013), no presente trabalho, dosou-se a subunidade IL-12p40 no sobrenadante de 24 

horas das culturas de esplenócitos com o intuito de avaliar a presença desta importante 
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proteína tanto no perfil Th1 como Th17. Porém, não houve detecção desta citocina no 

sobrenadante das células de nenhum dos animais, independente do subgrupo, tanto na 

ausência como na presença de estímulos (LPS, ConA e Antígeno de leishmania-ETL) à 

cultura. 

 O perfil Th1 é caracterizado pela produção de IFN-γ, então avaliou-se a 

presença desta citocina na cultura de células do baço. Os esplenócitos dos animais de 

todos subgrupos não produziram concentrações de IFN-γ, na ausência de estímulos in 

vitro ou quando estimulados com LPS.  Quando ConA foi adicionado às culturas, os 

esplenócitos dos animais de todos os subgrupos produziram IFN-γ,  sendo que não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os subgrupos (Fig. 17A). Entretanto, 

ao avaliar o efeito da administração da BCG, observou-se que os animais que receberam 

BCG, seguido por doses contendo a tríplice mais β-glucana, produziram mais IFN-γ que 

os animais do subgrupo que recebeu β-glucana, sem estímulo prévio com BCG (p < 

0,05), quando estimulados in vitro com ConA (Fig. 17A). Na presença de  antígeno de 

leishmânia (ETL) à cultura, as células do baço dos animais controles e imunizados com 

a tríplice mais β-glucana produziram IFN-γ, porém em baixas concentrações e sem 

diferença entre os subgrupos (Fig. 17B) 
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Figura 17 – Avaliação da produção de IFN-γ  pelos esplenócitos dos camundongos BALB/c 
de cada subgrupo, após a infecção com L. (V.) braziliensis. Oito semanas após a infecção, os 
animais foram eutanasiados e as células do baço cultivadas na ausência de estímulos ou na 
presença de ConA a 5 µg/mL (A) ou antígeno de leishmânia- ETL a 50 µg/mL (B). O 
sobrenadante foi coletado após 120 horas de cultivo e usado para a dosagem de IFN-γ, por 
ELISA. # p<0,05 foi obtido ao comparar o efeito da administração  da BCG nos subgrupos que 
receberam, durante as imunizações, β-glucana, na presença de ConA à cultura. Os dados são de 
dois experimentos independentes, analisados por  One-way ANOVA Kruskal-Wallis, seguida 
de teste de Dunns e por teste t (#), para variáveis não paramétricas, para analise dos efeitos da 
administração de BCG. São representados em média ± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 
0,15 ng/mL. 

 Ao analisar a presença de citocina característica do perfil Th17 no sobrenadante, 

notou-se que as células do baço produziram IL-17, tanto na presença como na ausência 

de estímulos in vitro. Na ausência de estímulos (Fig. 18A), houve a produção da IL-17 

em todos os subgrupos, principalmente nos que foram imunizados com a tríplice ou a 

tríplice mais β-glucana, com diferença significante entre o subgrupo vacinado com as 

proteínas e o controle que recebeu salina (p < 0,05). Ao avaliar os efeitos da BCG sob a 

produção de IL-17, na ausência de estímulos in vitro, obteve-se uma maior quantidade 
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da citocina no subgrupo tríplice, que não recebeu BCG, do que no respectivo subgrupo 

(tríplice) que recebeu BCG (p < 0,05) (Fig. 18A). Na presença de LPS, o subgrupo que 

recebeu BCG, seguida por doses contendo apenas β-glucana, produziram mais IL-17 do 

que os subgrupos que receberam esta formulação e não foram estimulados com BCG, 

sugerindo, assim, um sinergismos entre a BCG e a β-glucana no aumento da produção 

de IL-17, citocina do perfil Th-17 (Fig. 18B). Quando ConA foi adicionada à cultura 

houve uma maior produção de IL-17, porém sem diferença significativa entre os 

subgrupos (Fig. 18C). Como mostra a figura 18D, quando antígeno de leishmânia foi 

adicionado às culturas de esplenócitos, houve uma maior produção de IL-17 pelos 

animais imunizados com a tríplice + β-glucana, sem estímulo com BCG, apresentando 

diferença significativa em relação ao controle negativo (p<0,05). Este resultado aponta 

para um possível correlação entre  a maior produção de IL-17 sistêmica (baço) e lesões 

menores no subgrupo vacinado com a tríplice mais β-glucana, não estimulados com 

BCG. 

 
Figura 18 – Avaliação da produção de IL-17 pelos esplenócitos dos camundongos BALB/c 
de cada subgrupo, após a infecção por L. (V.) braziliensis. Oito semanas após a infecção, os 
animais foram eutanasiados e as células do baço cultivadas, na ausência de estímulos in vitro 
(A) ou na presença de LPS (B), ConA (C) ou ETL (D). O sobrenadante foi coletado após 120 
horas de cultivo e usado para a dosagem de IL-17, por ELISA. # p<0,05 foi obtido ao comparar 
o efeito da administração da BCG nos subgrupos que receberam durante as imunizações: 
Tríplice, na ausência de estímulos in vitro; β-glucana, cultivados na presença de LPS. * p<0,05 
ao comparar os subgrupos: tríplice e salina, sem estimulação com BCG, na ausência de 
estímulos à cultura; β-glucana + tríplice, sem estimulo prévio com BCG, e o controle negativo, 
na presença de ETL na cultura. Os dados são de dois experimentos independentes, analisados 
por (*) One-way ANOVA analise de variância, seguida do teste de Bonferroni e por teste t 
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(#), para variáveis paramétricas, para analise dos efeitos da administração de BCG. São 
representados em média ± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 15 pg/mL. 

 Na avaliação do perfil Th2, a citocina IL-4 foi dosada no sobrenadante da 

cultura de células do baço, sendo a mesma detectada apenas nos esplenócitos 

estimulados com ConA (aproximadamente 300 pg/mL), sem diferença entre os 

subgrupos (Dados não mostrados).  Além disso, realizou-se a dosagem de IL-10 nos 

sobrenadantes de 48 horas de cultivo, porém a mesma não foi detectada por meio da 

metodologia utilizada.  

 Assim, as imunizações com as proteínas rTSA, rSTI e rLeIF, de L. (V.) 

braziliensis, não alteram os níveis de IFN-γ entre os subgrupos, mas o estímulo prévio 

com BCG induz uma maior produção desta citocina quando os subgrupos que 

receberam a tríplice mais β-glucana, com e sem estimulação com BCG, são 

comparados.  Por outro lado, a imunização com a tríplice ou  β-glucana mais tríplice, na 

ausência de estimulação com BCG, induziu uma maior produção de IL-17 na ausência 

de estímulos a cultura ou na presença de ETL. Ao comparar a produção de IFN-γ e IL-

17, pelos esplenocitos, com o desenvolvimento das lesões, nota-se que: os subgrupos 

que desenvolveram maiores lesões, após estímulo com BCG (salina e triplice mais b-

glucana), foram os que apresentaram maiores concentrações de IFN-γ (Fig. 17); 

enquanto o subgrupo que recebeu a tríplice mais β-glucana, sem estimulação com BCG, 

desenvolveu lesões mais brandas e apresentou maiores concentrações de IL-17, tanto na 

ausência de estímulos como quando estimulados in vitro com antígeno de leishmania 

(Fig. 18).  

5.5.3 O estimulo prévio com BCG, associada ou não com as imunizações com as 

proteínas rTSA, rSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis, induz uma maior produção de 

IFN-γ  e IL-17, no linfonodo drenante. 

 Para avaliação da resposta imune predominante no linfonodo drenante, as 

células deste foram cultivadas e o sobrenadante usado para dosagem de citocinas 

características dos perfis Th1, Th2 e Th17. Após cultivo, as células dos linfonodos dos 

animais de todos os subgrupos produziram IFN-γ, na ausência ou presença de estímulos 

(ConA e ETL) in vitro, sendo que nos animais do controle negativo foram detectada 

quantidades mínimas, próximos ao limite de detecção do teste (Fig. 19). Quando as 

células foram cultivadas na ausência de estímulos à cultura, observou-se uma maior 

quantidade de IFN-γ no subgrupo que recebeu somente β-glucana, sem estimulação 
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prévia com BCG (p < 0,05), porém com uma menor produção desta citocina quando a 

β-glucana foi associada com a tríplice, sugerindo uma regulação na produção de IFN-γ 

nos animais vacinados. Quanto ao efeito do estímulo prévio com BCG, observou-se que 

os animais do subgrupo vacinado com a tríplice mais β-glucana, não estimulados com 

BCG, apresentaram uma maior produção desta citocina (p < 0,05) (Fig. 19A), 

correlacionando com os desenvolvimento de lesões menores observadas durante as oito 

semanas de infecção (Fig 8A).  

 A adição de ConA às culturas aumentou as quantidades de IFN-γ. Ao avaliar os 

níveis da citocina entre os subgrupos, notou-se maiores concentrações de IFN-γ nos 

subgrupos Salina, β−glucana e β-glucana mais tríplice, estimulados com BCG, quando 

comparados ao controle negativo (p<0,05) , porém sem diferença entre os subgrupos 

infectados (Fig. 19B). Houve diferenças quanto ao efeito da estimulação com a BCG, 

com os subgrupos que receberam apenas β-glucana ou a tríplice, sem β-glucana, 

estimulados com BCG, produzindo maiores quantidades de IFN-γ do que os animais 

dos subgrupos que receberam estas mesmas formulações durante as imunizações, mas 

que não foram estimulados com BCG (p < 0,05) (Fig. 19B). Portanto, a administração 

da BCG induz uma maior produção de  IFN-γ no linfonodo drenante do local de 

infecção.  

 Na presença de ETL, as células do linfonodo dos animais que receberam BCG, 

seguido por doses de salina ou β-glucana, tendem a produzir maiores quantidades de 

IFN-γ (p < 0,05), porém, sem diferença estatisticamente significativa entre os subgrupos 

quando comparou-se as formulações das imunizações administradas (Fig. 19C). Os 

subgrupos vacinados com a tríplice, associada ou não com b-glucana, produzem 

concentrações semelhantes, de maneira independente da administração da BCG, mas 

com menores quantidades do que as observadas nos animais do subgrupo que recebeu 

injeções contendo apenas β-glucana ou salina, estimulados previamente com BCG. Este 

resultado aponta para uma ação da vacina no controle da produção de IFN-γ em grandes 

quantidades, ou seja, regulando o “booster” de Th1 na presença de antígeno de 

leishmânia. 
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Figura 19 – Avaliação da produção de IFN-γ ,  pelas células do linfonodo, nos camundongos 
BALB/c de cada subgrupo, após a infecção por L. (V.) braziliensis. Oito semanas após a 
infecção, os animais foram eutanasiados e as células do linfonodo drenante cultivadas, na 
ausência (A) ou presença de ConA (B) ou ETL (C) como estímulos. O sobrenadante foi 
coletado após 120 horas de cultivo e usado para a dosagem de IFN-γ, por ELISA. * p<0,05 foi 
obtido ao comparar os subgrupos: controle negativo (não vacinados e não infectados) e β-
glucana, na ausência de estímulos in vitro; Salina, b-glucana e b-glucana mais Tríplice com o 
controle negativo, na presença de ConA; Salina e b-glucana com o controle negativo, n presença 
de ETL. # p<0,05 foi obtido ao comparar o efeito da administração  da BCG nos subgrupos que 
receberam: Tríplice, na ausência de estímulos in vitro; β-glucana, β-glucana + Tríplice, na 
presença de ConA. Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por  One-way 
ANOVA analise de variância, seguida do teste de Bonferroni, e por teste t (#), para variáveis 
paramétricas, para analise dos efeitos da administração de BCG. São representados em média ± 
SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 0,15 ng/mL. 
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 Ao avaliar a citocina IL-17, característica do perfil Th17, no sobrenadante da 

cultura do linfonodo drenante da infecção, a mesma foi detectada nas células de todos 

os camundongos. Os animais que receberam BCG, seguida por doses de salina e 

infecção por L. (V.) braziliensis, foram capazes de produzir mais IL-17 do que os 

camundongos do controle negativo (p<0,05), tanto na presença como na ausência de 

estímulos (ConA e ETL) à cultura (Fig. 20).  

 Nas culturas, nas quais nenhum estimulo in vitro foi adicionado, observa-se uma 

menor produção de IL-17 nos subgrupos que receberam uma das formulações contendo 

a tríplice, porém, sem diferença estatisticamente significativa com os subgrupos 

controle (Salina e β-glucana) (Fig. 20A). Os animais que receberam BCG apresentaram 

maiores quantidades de IL-17, principalmente no subgrupo imunizado com a tríplice 

mais β-glucana, na ausência de estímulos in vitro (Fig. 20A), apresentando diferença 

significante (p < 0,05) quando comparada ao subgrupo que recebeu esta mesma 

formulação sem estímulo prévio com BCG (Fig. 20A).  

 Quando a ConA foi adicionado às culturas, obteve-se diferença na produção de 

IL-17 devido à administração da BCG, sendo que os subgrupos que receberam apenas 

β-glucana e aqueles imunizados com a tríplice mais β-glucana, estimulados com BCG, 

produziram concentrações mais elevadas desta citocina do que os subgrupos 

correspondentes que não receberam BCG (p < 0,05) (Fig. 20B).  

 Na presença de antígeno de leishmânia, a administração da BCG, nos animais 

que receberam apenas salina e foram desafiados, induziu uma resposta imune especifica 

voltada para o perfil Th17, com maior produção de IL-17 (p < 0,05) (Fig. 20), assim 

como observado quando as células do linfonodo foram cultivadas na ausência de 

estímulos (Fig. 20A) ou na presença de ConA (Fig. 20B), apresentando diferença 

estatisticamente significativa com o controle negativo (p < 0,05).  
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Figura 20– Avaliação da produção de IL-17,  pelas células do linfonodo, nos animais de 
cada subgrupo, após a infecção por L. (V.) braziliensis. Oito semanas após a infecção, os 
animais foram eutanasiados e as células do linfonodo drenante, da pata infectada, cultivadas, na 
ausência (A) ou presença de ConA (B) ou ETL (C) como estímulos. O sobrenadante foi 
coletado após 120 horas de cultivo e usado para a dosagem de Il-17, por ELISA. # p<0,05 foi 
obtido ao comparar o efeito da administração  da BCG nos subgrupos que receberam durante as 
imunizações: Tríplice + β-glucana, cultivados na ausência de estímulos; β-glucana, cultivadas 
na presença de ConA; Tríplice + β-glucana, cultivadas na presença de ConA; Salina, cultivadas 
na presença de ETL. * p<0,05 ao comparar os subgrupos: Salina, com estímulo prévio com 
BCG, e o controle negativo, na ausência ou presença dos estímulos (ConA ou ETL) à cultura. 
Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por  (*) One-way ANOVA 
analise de variância, seguida do teste de Bonferroni, e, por teste t (#), para variáveis 
paramétricas, para analise dos efeitos da administração de BCG. São representados em média ± 
SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 15 pg/mL.  
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 O perfil Th2 no linfonodo drenante foi avaliado por meio da pesquisa de IL-4 no 

sobrenadante de 48 horas das culturas células. A figura 21 mostra a produção de IL-4, 

pelas células do linfonodo, sendo detectada no sobrenadante  das culturas, quando 

antígeno de leishmânia (Fig. 21B) e, principalmente, ConA (Fig. 21A) foram 

adicionados à mesma. Os subgrupos produziram níveis semelhantes desta citocina, 

quando analisados dentro de cada grupo (Salina e BCG), mas com diferença quanto ao 

efeito da administração da BCG no subgrupo que recebeu apenas β-glucana durante as 

imunizações, sendo observado níveis mais elevados de IL-4 no subgrupo que recebeu 

estímulo prévio com BCG (p < 0,05), na presença de ConA. Desse modo, a associação 

da estimulação com BCG e injeções com β-glucana, sozinha, sugere uma resposta Th2 

mais evidente, no linfonodo da região infectada, que nos demais subgrupos.   
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Figura 21 – Avaliação da produção de IL-4,  pelas células do linfonodo, nos camundongos 
BALB/c de cada subgrupo, após a infecção por L. (V.) braziliensis. Oito semanas após a 
infecção, os animais foram eutanasiados e as células do linfonodo drenante cultivadas, na 
presença de ConA (A) ou ETL (B) como estímulos. O sobrenadante foi coletado após 48 horas 
de cultivo e usado para a dosagem de IL-4, por ELISA. # p<0,05 ao comparar o efeito da 
administração  da BCG nos subgrupos que receberam β-glucana, na presença de ConA, durante 
as imunizações. Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por  One-way 
ANOVA anaise de variância, seguida do teste de Bonferroni, e por teste t (#), para variáveis 
paramétricas, para analise dos efeitos da administração de BCG. São representados em média ± 
SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 0,15 ng/mL.  

   

 A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória com a função de regular a intensidade 

da resposta imune, sendo que quando produzida em grandes quantidades, durante as 

leishmanioses, está relacionada com suscetibilidade a infecção. Com o intuito de 
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analisar se a esta citocina era produzida em menores concentrações nos subgrupos 

imunizados, dosou-se a IL-10 no sobrenadante de 48 horas das células do linfonodo. No 

entanto, não houve detecção da IL-10 por meio da metodologia utilizada (ELISA). 

 Portanto, a administração da BCG induz uma maior produção de citocinas dos 

perfis Th1 e Th17 no sitio de infecção.  Além disso, houve produção de citocinas Th2 

foi obtida, após estimulação in vitro com ConA, no subgrupo que recebeu BCG e 

injeções contendo apenas β-glucana durante as imunizações, sugerindo um ativação 

policlonal dos linfócitos T auxiliares.  
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a imunogenicidade e a eficácia 

da vacinação com as proteínas recombinantes TSA, STI e LeIF, de L. (V.) braziliensis, 

associada com o adjuvante β-glucana, com ou sem estímulo prévio com BCG, em 

camundongos da linhagem BALB/c. A proteção obtida pelos esquemas de imunização 

foram analisados por meio do desafio  com L. (V.) braziliensis.  

Inicialmente, os camundongos receberam um estímulo com 0,75 mg de BCG 

viva, por via intraperitoneal, para investigar se esta era capaz de induzir uma imunidade 

treinada e fornecer proteção cruzada para a infecção por L. (V.) braziliensis. Ao avaliar 

a resposta imune, seis dias após a administração da BCG, foi observada uma maior 

concentração sérica de IFN-γ nos camundongos estimulados, sem, entretanto, alterar os 

níveis de IL-17, e não foi detectada IL-4. Tais resultados sugerem que a BCG é capaz 

de induzir uma resposta Th1. Garcia-Pelayo et al (2015) observaram que a BCG foi 

capaz de aumentar a produção de IFN-γ, IL-17 e IL-12 em  células do baço e do pulmão 

de camundongos BALB/c. No presente trabalho, a detecção do IFN-γ ocorreu no sexto 

dia após estimulação com BCG, sugerindo que  as células NK possam ser as principais 

fontes desta citocina. Estudo realizado por Portevin e Young (2013) demonstrou o 

aumento da produção de IFN-γ, pelas células NK humanas, ao entrarem em contanto 

com BCG, in vitro. Trabalhos nos quais a BCG foi utilizada como imunoterápico ou 

como adjuvante em vacinas profiláticas, para as leishmanioses, demonstraram que este 

foi capaz de induzir resposta imune Th1, controlando a infecção (CABRERA et al., 

2000; ROSTAMI; KESHAVARZ; KHAMESIPOUR, 2010).  

A β-glucana foi utilizada neste trabalho devido a capacidade da mesma em 

estimular as células da resposta imune inata por meio da ligação aos receptores TLR2 e 

TLR6, receptor do complemento C3 e, principalmente, pelo receptor dectina 1 

culminando em uma cascata de sinalização para o núcleo que leva a síntese de citocinas 

pró-inflamatórias, como TNF-α a IL-1-β (BATBAYAR; LEE; KIM, 2012; LEE; KIM, 

2014). Estudo realizado por Kokoshis et al. (1978) demonstrou a proteção cruzada 

fornecida pela β-glucana, uma vez que camundongos leucêmicos que receberam este 

carboidrato e foram infectados com S. aureus apresentaram uma maior sobrevida do que 

os animais não tratados. Além de ter ação como adjuvante, acredita-se que a β-glucana 
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também leve a alterações epigenéticas nas células mononucleares da imunidade inata, 

resultando na imunidade treinada 

. Até o momento a β- glucana não foi ainda testada em formulações de vacinas 

para doenças parasitarias. 

A imunogenicidade das proteínas rTSA, rSTI e rLeIF, de L. (V.) braziliensis 

(Tríplice), associadas ou não com β-glucana, com ou sem estímulo prévio com BCG, 

foi confirmada, uma vez que estas induziram uma resposta imune humoral (Figs. 3 e 4) 

e celular (Figs. 6 e 7) nos animais vacinados. Foram detectados os anticorpos IgG total, 

IgG1 e IgG2a específicos para L. (V.) braziliensis, assim como, uma maior produção de 

IFN-γ, nos camundongos que receberam formulações contendo as proteínas, sugerindo 

que a resposta imune predominante seja do perfil Th1, após a imunização. Salay et al. 

(2007) obtiveram dados similares aos nossos em estudo no qual utilizaram as proteínas 

rTSA, rLbSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis e comprovarem a imunogenicidade das 

mesmas, após imunizações de camundongos BALB/c. O trabalho desenvolvido por 

Skeiky et al. (2002) mostra o efeito da administração da vacina leish 111f, composta 

pelos antígenos TSA, STI e LeIF de L. major associada com o adjuvante MPL, em 

induzir a produção de anticorpos tanto da subclasse IgG1 como IgG2a. Este resultado 

corrobora os dados obtidos no presente trabalho, mostrando a produção de ambas as 

subclasses de anticorpos após a vacinação com a tríplice. 

O estímulo prévio com BCG levou a uma maior produção de anticorpos pelos 

animais imunizados com a Tríplice, sem β-glucana, sendo estes da subclasse IgG2a 

(Fig. 4B). Porém ao analisar a razão IgG2a:IgG1 observou-se uma resposta mista 

Th1/Th2 neste subgrupo (Tríplice estimulado com BCG) (Fig. 5) enquanto os demais 

subgrupos apresentaram um perfil voltado para Th2 (Fig. 5). Gheorghiu et al (1994), 

relataram que ao administrar BCG, como estímulo prévio seguido por imunização com 

BCG expressando β-galactosidase, houve indução de uma  maior produção de 

anticorpos específicos para a β-galactosidase, sendo estes anticorpos  das subclasses 

IgG1 e IgG2a.  

A administração prévia com BCG não levou  a um aumento da produção de IL-

17 nos animais imunizados com a tríplice, associada ou não com β-glucana, no soro. 

Porém, os animais estimulados com BCG e imunizados com a tríplice, sem β-glucana, 

produziram mais IFN-γ, no soro, do que os animais não estimulados e vacinados, 

mostrando assim o papel da BCG em potencializar a resposta Th1 em associação com 
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antígenos da leishmânia em uma vacina para LTA. Isto pode ter ocorrido devido a 

capacidade da BCG em atuar tanto na imunidade treinada, ativando células NK e 

monócitos a produzirem citocinas, entre elas IFN-γ,  assim como seu papel na indução 

de uma resposta do perfil Th1. Dou et al (2010), em estudo visando desenvolver uma 

vacina  contra M. tuberculosis, administraram BCG como estímulo prévio, em 

camundongos BALB/c, seguida por três doses da vacina de DNA codificando o 

antígeno Ag85A, observaram uma maior produção de IFN-γ no grupo pré-estimulado 

com BCG, e destacaram  a importância deste estímulo para a indução de uma resposta 

Th1.  

Para avaliação da capacidade protetora do esquema de imunização, os animais 

vacinados foram infectados com L. (V.) braziliensis. Observou-se o desenvolvimento de 

lesão em todos os animais, confirmando a infecção dos mesmos, sendo observadas 

lesões de tamanhos similares nas primeiras semanas pós-infecção. Em estudos 

desenvolvidos por Leite et al. (2012) e Salay et al. (2007) o desenvolvimento de lesões 

em camundongos, infectados por L. (V.) braziliensis, também foi obtido logo nas 

primeiras semanas pós infecção.  

O subgrupo, não estimulado com BCG, que recebeu a vacina contendo a tríplice 

mais β-glucana apresentou proteção parcial, com desenvolvimento de lesões menores 

do que as observadas no grupo controle que recebeu apenas salina. Salay et al (2007) ao 

imunizar camundongos BALB/c com DNA codificante da TSA, LeIF e STI, seguido de 

duas imunizações com as próprias proteínas recombinantes, provenientes de L. (V.) 

braziliensis, em associação com o adjuvante CpG ODN 1826, e posterior desafio dos 

animais com L. (V.) braziliensis, não obtiveram nenhuma proteção, resultado diferente 

ao que foi observado no subgrupo tríplice mais β-glucana, não estimulado com BCG, no 

presente estudo. No estudo realizado por Ahmed et al (2008), foram avaliadas a 

capacidade protetora do esquema de imunização utilizando vacina de DNA codificando 

STI e TSA de L. (L.) major, que são duas das três proteínas que compõem a tríplice 

usado em nosso trabalho. Os autores obtiveram resultados semelhantes aos nossos, com 

o subgrupo tríplice mais β-glucana, sem estimulação com BCG. Os camundongos que 

foram imunizados com o DNA codificando STI e TSA de L. (L.) major e desafiados 

com L. (L.) major desenvolveram lesões menores do que as do grupo controle, porém 

não foram capazes de induzir proteção total.  
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A proteção parcial, observada no presente trabalho, pode ter ocorrido devido a 

indução de uma resposta Th1 pela imunização com as proteínas recombinantes mais β-

glucana, como observado com a maior produção de IFN-γ , em associação com uma 

menor produção de citocinas anti-inflamatórias, tal como a IL-10, a qual não foi 

detectada por meio da metodologia utilizada neste trabalho. Roberts et al. (2005) 

observaram que camundongos BALB/c, cujos genes da IL-4 foram silenciados, 

apresentaram lesões menores que os animais selvagens, sendo as lesões menos 

exacerbadas correlacionadas com menores concentrações de IL-10 e IL-5. Além disso, 

camundongos BALB/c selvagens, tratados previamente com anticorpos anti-IL-10, 

também apresentaram lesões mais brandas, confirmando o efeito da IL-10 em estimular 

o aparecimento de  lesões maiores.   

Os animais que receberam o estímulo prévio com BCG, seguida pela imunização 

com a tríplice mais β-glucana ou injeções contendo apenas salina, desenvolveram lesões 

maiores que as observadas nos subgrupos que receberam estas mesmas formulações, 

mas não foram estimulados com BCG, sugerindo um efeito da BCG em induzir um 

processo inflamatório mais exacerbado. Resultados similares foram observados no 

trabalho realizado por Rostami, Keshavarz e Khamesipour (2010), no qual a BCG foi 

utilizada em associação com outro adjuvante, alum, e L. major autoclavada (vacina de 

primeira geração) para imunizar camundongos BALB/c, seguida por infecção por L. 

major. Os autores observaram desenvolvimento de lesões maiores nos animais 

imunizados, que as observadas nos grupos controle (salina), mas com uma menor carga 

parasitária. 

Em trabalho, no qual a BCG foi utilizada em associação com uma proteína 

quimérica, contendo cinco determinantes antigênicos de L. infantum, para imunizar 

cães, observou-se que este esquema de imunização foi eficiente em proteger até 90% 

dos cães vacinados, os quais apresentaram uma carga parasitária muito menor que os 

controles e sinais clínicos mais brandos. Comprovando-se assim o efeito benéfico da 

BCG na eliminação parasitaria  (MOLANO et al, 2003). Soudi, Hosseini e Hashemi 

(2011), em estudo no qual eles administraram um pré-estímulo com BCG, via retal ou 

subcutânea, seguido por imunização com L. major autoclavada, associada com Alum, 

também observaram resultados opostos ao do presente trabalho, com os animais 

apresentando pequenas lesões na pata e uma maior taxa de sobrevivência após a 

infecção.  
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Estes estudos demonstraram efeitos diferentes da BCG sobre o desenvolvimento 

de lesões e manifestações clinicas, a depender da espécie de Leishmania utilizada e do 

esquema de imunização empregado. Porém, em todos os trabalhos confirmou-se a sua 

capacidade em aumentar a eliminação parasitária.  

As patas dos animais vacinados e infectados foram seccionadas e confeccionou-

se laminas para avaliação histopatológica. Posteriormente, para melhores conclusões a 

respeito da eficácia da vacina, iremos analisar os cortes histopatológicos quanto a 

intensidade do processo inflamatório e carga parasitária, uma vez que o inchaço pode 

estar relacionado com estes dois fatores (inflamação e parasitismo).   

No presente trabalho, para avaliação da proteção fornecida pelas imunizações, 

uma grande quantidade de promastigotas de L. (V.) braziliensis na fase estacionária de 

crescimento (5 x 106 parasitos/ pata) foi administrada nos camundongos. Este fato pode 

ter mascarado efeitos protetores do esquema de imunização, uma vez que durante uma 

infecção natural o número de parasitos inoculados é muito menor. Além disso, alguns 

estudos  visando uma vacina efetiva para leishmaniose utilizam uma carga parasitaria 

menor, em torno de 105 promastigotas na fase estacionária de crescimento ou 

metacíclicas purificadas (CONNELL et al, 1993; SKEIKY et al, 2002). Connell et al. 

(1993) imunizaram camundongos com BCG expressando a gp63, uma protease de 

superfície da Leishmania, seguida pela infecção com 103, 104 ou 105 promastigotas, na 

fase estacionária de crescimento,  de L. mexicana. Os autores observaram que quanto 

maior o número de parasitos inoculados menor o efeito da vacina, sendo que quando 

eles infectaram 9 animais com 105 promastigotas obtiveram proteção apenas em 4 

camundongos, enquanto quando são inoculados 104 parasitos obteve-se proteção em 9 

dos 10 animais infectados. Assim, experimentos posteriores utilizando uma menor 

quantidade de leishmânia para o desafio dos animais vacinados pela tríplice, associadas 

ou não com β-glucana, com e sem estímulo prévio com BCG, são necessários.   

A avaliação do perfil de resposta imune gerada, após as imunizações e infecção 

com L. (V.) braziliensis, é fundamental, uma vez que o parasito tem a habilidade de 

modular a resposta imune do hospedeiro, modificando o perfil de citocinas produzidas 

(OGHUMU et al, 2010). Para melhor compreensão sobre os efeitos da vacinação, após 

a infecção, avaliou-se a resposta imune humoral e celular nos animais. 

Após a infecção por L. (V.)braziliensis, todos os animais produziram anticorpos 

específicos, sendo observado uma maior produção de anticorpos IgG total nos animais 

dos subgrupos tríplice e tríplice mais β-glucana (Fig.10), estimulados com BCG, 
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comprovando o efeito da BCG em induzir uma maior resposta imune humoral. 

Entretanto, ao analisar as subclasses de anticorpos, notou-se que os animais estimulados 

com BCG e vacinados com a tríplice, associada ou não com β-glucana, e respectivos 

subgrupos, não estimulados com BCG, apresentavam concentrações semelhantes de 

IgG1 e de IgG2a (Fig.11). Tal resultado sugere que a maior produção de IgG total, 

observada no subgrupo estimulado com BCG e vacinados com a tríplice mais β-

glucana, ocorreu devido a produção de outras subclasses de imunoglobulinas, não sendo 

essa diferença obtida para IgG1 e IgG2a.   

Embora os animais imunizados com a tríplice mais β-glucana , não estimulados 

previamente com BCG, apresentassem menores lesões após a infecção por L. (V.) 

braziliensis, quando analisou-se  a razão IgG2:IgG1 foi observado um resultado inferior 

a 1, devido a uma maior quantidade de IgG1 a IgG2a. Tal resultado mostra que o 

desenvolvimento de lesão ocorreu de modo independente de anticorpos, com todos os 

animais produzindo anticorpos tanto da subclasse IgG1 como IgG2a, com predomínio 

da primeira. No entanto, após a infecção, observou-se uma maior diminuição da 

produção de IgG1 nos animais vacinados, enquanto as concentrações de IgG2a 

declinaram menos, sugerindo um efeito da vacinação sobre a produção de anticorpos 

característicos do perfil Th2. Estudo desenvolvido por Chu et al. (2010) apontam a IgG1 

como responsável pela patogenicidade, correlacionando uma maior quantidade de IgG1 

a suscetibilidade a infecção por L. mexicana. 

A resposta imune celular, sistêmica, presente nos subgrupos vacinados, após 

infecção por L. (V.) braziliensis, foi avaliada no soro e no baço dos animais. No soro, 

observou-se que as imunizações com a tríplice, associada ou não com β-glucana, 

mantiveram a produção de IFN-γ em concentrações elevadas, mesmo após a infecção, 

sugerindo um efeito duradouro da vacinação na indução de um perfil Th1. No entanto, 

após a infecção, as concentrações de IL-17 no soro dos animais diminuíram, em todos 

os subgrupos, indicando uma regulação negativa do perfil Th17 pela leishmânia. Tal 

hipótese é corroborada pelo estudo de Hosein et al. (2015), no qual observaram uma 

menor expressão dos genes da IL-17 e, principalmente IL-22, citocinas do perfil Th17, 

no linfonodo de cães da raça Beagle infectados por L. infantum. Além disso, os efeitos 

benéficos da resposta imune Th17 na terapia da LV, em camundongos BALB/c, foram 

demonstrados por Ghosh et al. (2002) quando observaram que na ausência de citocinas 

características deste perfil de resposta (IL-17, IL-23 e IL-22) as produções de IFN-γ e 



 84 

NO também diminuíam, o que foi correlacionado com uma maior carga parasitária. 

Dada a importância da IL-17 para fortalecer a resposta Th1, assim como, a pouca 

compreensão sobre os efeitos diretos da ação da mesma durante a infecção por L. (V.) 

braziliensis, torna-se necessário a realização de estudos mais detalhados sobre a mesma, 

durante a infecção por parasitos desta espécie. 

As células esplênicas dos animais desafiados, após ou não vacinação, 

produziram IFN-γ em concentrações semelhantes (sem adição de estímulos in vitro), 

porém, ao avaliar a produção de IL-17, notamos maiores quantidades desta citocina nos 

animais imunizados com a tríplice mais β-glucana, sem estímulo com BCG, tanto na 

ausência de estimulação, in vitro, como quando estimulados com antígeno de 

leishmânia. Este resultado sugere um efeito da IL-17 sobre o desenvolvimento da lesão 

durante a infecção por L. (V.) braziliensis, visto que o subgrupo imunizado com a 

tríplice mais β−glucana, sem estímulo com BCG, apresentou as menores lesões. A 

combinação da b-glucana, da BCG e as proteínas fornece diferentes ligantes de PRRs 

para as células do hospedeiro, e, isso pode ter alterado o painel de citocinas produzidas 

após a vacinação e/ou desafio. Estudo realizado por Gerosa et al. (2008) aponta para as 

diferenças observadas na produção e citocinas quando diferentes ligantes de PRRs estão 

presentes, sendo que a β-glucana sozinha (ligante de dectina 1) induz uma maior 

quantidade de IL-23 do que quando associada com ligantes de TLR2, por exemplo, em 

células dendríticas humanas. Além disso, a combinação de estimulação prévia com IFN-

γ  e β-glucana leva a uma menor produção de IL-23 e uma maior de IL-12p75, nas 

células dendríticas derivadas de monócitos.  

Quando as células do baço foram estimuladas com ConA, observou-se maiores 

quantidades de IFN-γ nos animais estimulados com BCG, principalmente, no subgrupo 

que recebeu a tríplice mais β-glucana, indicando efeito da BCG na indução da resposta 

Th1, após reestimulação. Resultados obtidos por Logan et al. (2005) corroboram com os 

dados aqui apresentados, uma vez que observaram uma maior frequência de células 

produtoras de IFN-γ no baço de animais BALB/c que receberam BCG como estímulo e 

foram infectados com M. tuberculosis. Estudo no qual a BCG foi administrada 

juntamente com Leishmania autoclavada, para imunizar camundongos, seguida por 

infecção por Trypanossoma cruzi, microrganismos da mesma família que a Leishmania 

(Trypanossomatidae), mostra o efeito desse esquema de imunização, no baço, 

aumentando a produção de IFN-γ, assim como o aqui observado, além de diminuir as 
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concentrações de IL-10, mas sem alterar a quantidade de IL-4 (ARAÚJO et al, 2000). 

No presente trabalho, as imunizações também não alteraram as concentrações de IL-4 

detectadas no baço e a IL-10 não foi detectada.   

Para o controle da infecção e eliminação parasitária é necessária uma resposta 

Th1, com produção de citocinas pró-inflamatórias, como IFN-γ, também no sitio de 

infecção. Essa citocina medeia a proteção induzindo a expressão de iNOS, com 

produção de NO pelos macrófagos, além de outras moléculas microbicidas, aumentando 

a capacidade dos fagócitos em matar a leishmânia (CARVALHO et al., 2005). 

Ao avaliar a resposta imune no linfonodo drenante do sitio de infecção, foram 

detectadas concentrações elevadas  de IL-17 e IFN-γ (Figs 19 e 20),  nos animais 

estimulados com BCG, principalmente, os que receberam apenas salina durante as 

imunizações, confirmando o efeito da BCG em induzir uma resposta imune heteróloga 

Th1/ Th17 frente a infecção com L. (V.) braziliensis. Estudo realizado por 

Kleinnijenhuis et al. (2014) demonstraram o efeito da BCG na indução de uma resposta 

heteróloga Th1/ Th17 em seres humanos vacinados com a mesma, os quais produziram 

concentrações elevadas de IL-17 e IFN-γ após contato com M. tuberculosis, in vitro, e 

outros patógenos não relacionados (S. aureus e C. albicans). Cruz et al. (2015) também 

mostraram a capacidade da BCG em induzir uma resposta heteróloga, com produção 

tanto de IFN-γ como de IL-17, por uma subpopulação de linfócitos T CD4+IFN-γ+IL-

17+.  

Os animais do subgrupo que foram estimulados com BCG e receberam salina 

durante as imunizações desenvolveram lesões com tamanhos maiores do que os animais 

controles que receberam apenas salina, sem estímulo com BCG. Isto pode ter ocorrido 

devido a ação sinérgica das citocinas IL-17 e IFN-γ no local de infecção, ocasionando 

uma maior inflamação, uma vez que o subgrupo estimulado com BCG apresentou 

concentrações elevadas de ambas as citocinas no sítio de infecção. Gonzalez-Lombana 

et al. (2013), em estudos de infecção com L. major em animais “knockout” para IL-10 

observaram a ação sinérgica da IL-17 e do IFN-γ, levando a um maior dano tecidual e 

contribuindo para a patologia da leishmaniose.  

Os animais do subgrupo imunizado com a tríplice mais β-glucana, não 

estimulados com BCG, apresentaram menores quantidades de IL-17 e menores lesões 

do que o subgrupo correspondente estimulado com BCG, indicando que a menor 

concentração de IL-17, no local de infecção, pode estar relacionada com o 
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desenvolvimento de lesões menores. A carga parasitaria será, posteriormente, avaliada 

na análise histopatológicas das patas infectadas, uma vez que menores lesões podem 

não estar relacionadas com a menor carga parasitaria e sim com um menor processo 

inflamatório local. A importância do desenvolvimento do perfil Th17 durante as 

leishmanioses é contraditória, dependendo de variáveis como, por exemplo, da espécie 

do parasito envolvido na infecção. Enquanto Kostka et al. (2009) apontaram para um 

aumento das lesões com extremo dano tecidual causada por uma resposta Th17, após 

infecção por L. major, Nascimento et al. (2015) mostraram efeitos benéficos do 

sinergismo entre IL-17 e IFN-γ, protegendo contra a infecção por L. infantum. Assim, 

mais estudos sobre o papel do perfil Th17 durante a infecção por L. (V.) braziliensis, 

tanto na intensidade da inflamação como capacidade anti leishmanicida,  é de extrema 

importância.  

 A produção de IL-4, no linfonodo drenante, foi semelhante entre os animais 

vacinados e não vacinados, foi observado uma tendência dos animais que receberam 

BCG de produzirem maiores quantidades desta citocina. Não houve a detecção de IL-10 

nas culturas celulares dos linfonodos drenantes, esta citocina que poderia ser 

responsável pela manutenção da lesão ocasionada pela infecção por Leishmania. 

Anderson et al (2008) demonstraram que a IL-10 tem papel importante na cronicidade 

da doença, correlacionaram sua presença com a sobrevivência do parasito. As 

imunizações com a tríplice, associada ou não com β-glucana, principalmente, após 

estímulo prévio com BCG, foram eficazes na indução  da produção de IL-17 e IFN-γ 

sem alterar os níveis de IL-4 e IL-10 (não detectado nas amostras) no linfonodo 

drenante do local de infecção.  
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7. CONCLUSÕES 

 

• As proteínas rTSA, rSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis, associadas ou não com o 

adjuvante β-glucana, com ou sem estímulo prévio com BCG, foram 

imunogênicas, induzindo a produção de IgG total, IgG1 e IgG2a, específicos 

para L. (V.) braziliensis, e IFN-γ no soro dos animais vacinados.  

• O esquema de imunização com as proteínas rTSA, rLbSTI e rLeIF, associadas 

com β-glucana, sem estímulo prévio com BCG, foi a única a fornecer proteção 

parcial, com o desenvolvimento de lesões menores, contra a infecção por  L. (V.) 

braziliensis.  

• As formulações contendo a tríplice, associada ou não com β-glucana, com e sem 

estimulação com BCG, induz uma resposta humoral mista, Th1/Th2. A resposta 

imune celular, após infecção com L. (V.) braziliensis: no soro, os subgrupos 

vacinados mantem um perfil Th1, enquanto as concentrações de IL-17 

diminuem; nos esplenócitos, os animais vacinados com a tríplice mais β-

glucana, sem estímulo com BCG, produzem concentrações elevadas de IL-17; 

no linfonodo, os animais estimulados com BCG produziram IFN-γ e IL-17 em 

concentrações elevadas. 

• O estímulo prévio com BCG induziu: uma melhor resposta imune humoral no 

subgrupo vacinado com a tríplice, com maiores quantidades de anticorpos IgG 

total e IgG2a, após imunizações; foram detectados maiores quantidades de IFN-

γ no soro e nos sobrenadantes de células do baço e dos linfonodos drenante, 

associadas com o desenvolvimento de lesões maiores nos animais que 

receberam apenas salina ou a tríplice mais β-glucana.  
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Resumo  
Introdução: Para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA), antígenos imunogênicos, indutores de uma resposta 

Th1, necessitam ser melhor investigados em associação com potenciais adjuvantes, 

indutores tanto de imunidade treinada como de resposta imune especifica, como a β-

glucana e BCG. 

Metodologia: Camundongos BALB/c foram treinados ou não com BCG e, 

posteriormente, vacinados com a tríplice (“Thiol Specific Antioxidant”- rTSA, “Stress 

Inducible protein”- rSTI e “Leishmania elongation initiation fator”- rLeIF), com ou sem 

β-glucana. Os animais foram então desafiados com Leishmania. (Viannia.) braziliensis 

e a lesão acompanhada. Células do baço e linfonodo drenante foram cultivadas. 

Anticorpos, nos soros, e citocinas, nos soros e sobrenadantes celulares, foram dosados 

pela técnica imunoenzimática.  

Resultados: Após treinamento, houve maior produção de IFN-γ, no soro. Os 

camundongos vacinados com a tríplice produziram IFN-γ e anticorpos IgG total, IgG1 e 

IgG2a específicos para Leishmania. (V.) braziliensis. O treinamento induziu maior 

produção de IgG total e IgG2a, nos animais vacinados com a tríplice. Após o desafio: o 

subgrupo não treinado e vacinado com a tríplice, associada com β-glucana, desenvolveu 

lesões menores que os demais subgrupos; os subgrupos treinados com BCG seguido por 

injeções de salina ou tríplice mais β-glucana apresentaram as maiores lesões; os soros 
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dos animais treinados e vacinados produziram mais IFN-γ e IgG total e apresentaram 

baixas concentrações de IL-17; no baço, houve uma maior produção de IL-17 pelo 

subgrupo não treinado e vacinado com a tríplice mais β-glucana; no linfonodo, os 

animais treinados produziram mais IFN-γ e IL-17. 

Conclusão: A vacina foi imunogênica, sendo que a formulação contendo a tríplice mais 

β-glucana, sem treinamento, forneceu proteção parcial contra a infecção por L. (V.) 

braziliensis. O treinamento induziu: uma maior produção de IFN-γ, no soro; uma 

resposta Th1/Th17, no linfonodo; lesões maiores nos subgrupos que receberam salina 

ou a tríplice mais β-glucana. 

Introdução  
 A leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um grave problema de saúde 

pública em 98 países [1]. O agente etiológico são protozoários intracelulares do gênero 

Leishmania, cujo ciclo de vida é heteroxênico, tendo como hospedeiro vertebrado 

animais silvestres (ex: roedores), domésticos (ex: cães) e, acidentalmente, o homem [2]. 

No Brasil e em países vizinhos, L. (V.) braziliensis é a que apresenta maior importância 

epidemiológica e relacionada com a maioria das infecções [3, 4].  

 A infeção, nos mamíferos, ocorre quando insetos fêmeas do gênero Lutzomyia, 

infectadas, realizam hematofagia e regurgitam, juntamente com a saliva, parasitos na 

sua forma infectante, promastigotas metacíclicas, no hospedeiro vertebrado [5]. O 

sistema imune inato do hospedeiro faz o reconhecimento da leishmânia por meio dos 

diferentes receptores reconhecedores de padrão (PRRs), tais como os receptores 

semelhantes a Toll (TLRs) 1, 4, 6 e 9, e, receptores semelhantes a NOD, culminando na 

ativação celular e indução de um processo inflamatório, com o intuito de conter a 

infecção e matar o parasito [6, 7, 8].  

 A resposta imune adquirida, ao ser ativada, pode se diferenciar para um perfil 

Th1, Th2 ou Th17. A depender do perfil de resposta imune predominante, tem-se maior 

resistência ou suscetibilidade à infecção por Leishmania [9].  Os Linfócitos T auxiliates 

(LTh) que no momento da ativação receberam sinais da interleucina 12 (IL-12), se 

diferenciam para Th1 com produção de IFN-γ, o qual aumenta a capacidade microbicida 

dos fagócitos, culminando na eliminação da leishmânia [10, 11]. Se no microambiente 

outras citocinas estiveram presentes, tais como Interleucina 4 (IL-4), ocorre a 



 19 

diferenciação para um perfil Th2, que produz IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, as quais 

favorecem a sobrevivência do parasito [10, 12]. Quando IL-6, Fator Transformador de 

Crescimento beta (TGF-β) e IL-1β estão presentes, no microambiente de ativação dos 

LTh, ocorrerá a diferenciação para o perfil Th17, sendo a IL-23 necessária para 

estabilizar esse perfil de resposta que leva à produção de IL-17, IL-21 e IL-22, cuja  a 

importância na leishmaniose é controvérsia a depender de alguns fatores, como a 

espécie de Leishmania envolvida na infecção [13-16]. 

 O tratamento para a leishmaniose é de custo elevado, requer um regime de 

tratamento longo e esta se tornando cada vez menos efetivo [17, 18]. Além disso, o 

controle desta doença é de difícil execução necessitando da combinação de diferentes 

metodologia como eutanásia de reservatórios domésticos e combate ao inseto [19, 20]. 

Se disponível, a vacinação poderia ser uma estratégia eficiente para o controle e 

combate a Leishmania. 

 Estudos que buscam uma vacina efetiva para leishmaniose, empregam tanto 

vacinas de primeira como de segunda geração, as quais apresentam eficácia variável a 

depender de fatores como a composições da vacina e a espécie de Leishmania envolvida 

na infecção [21-23].  A escolha de antígenos imunogênicos, indutores de uma resposta 

imune do perfil Th1, é de grande importância para o desenvolvimento de vacinas de 

segunda geração, assim como, o emprego de adjuvantes indutores de uma resposta 

imune eficaz e com memória [24, 25].  

 A proteína  “Leishmania elongation initiation fator” (LeIF) de L. major é um 

antígeno conservado entre as espécies de Leishmania que quando foi usada para 

imunizar animais BALB/c, seguidos de infecção por parasitos dessa mesma espécie, 

induziu uma resposta Th1 com elevada produção de IFN-γ e menores concentrações de 

IL-4 [26].  Ao analisar a sequência gênica e os aminoácidos da proteína “Thiol Specific 

Antioxidant” (TSA) de L. major, observou-se  homologia desta dentro das espécies de 

Leishmania e a expressão e síntese da TSA durante todas as fases do ciclo de vida. 

Quando a TSA foi usada para imunizar camundongos da linhagem BALB/c, associada 

com o adjuvante de Freud incompleto, mostrou-se imunogênica, induzindo produção de 

anticorpos e IFN-γ [27, 28]. Além destas proteínas, outro antígeno que se destaca por 

sua imunogenicidade e conservação dentro do gênero Leishmania é a “Stress Inducible 

protein” (STI) que induz resposta imune Th1 tanto em camundongos como em primatas 

não humanos [28]. A TSA, STI e LeIF foram utilizadas juntas na vacina denominada 

LEISH-111f , a qual mostrou-se capaz de induzir uma resposta imune humoral, uma 



 20 

resposta imune celular do perfil Th1 e proteção parcial contra a infecção por L. major e 

L. infantum em camundongos BALB/c [29, 30].  

 Vários patógenos e componentes microbianos podem e estão sendo utilizados 

como adjuvantes em vacinas. A BCG, usada em muitos países como vacina para 

tuberculose, ativa diferentes PRRs (Ex: TLR, receptores de lectina e NLR) e promove 

mudanças epigenéticas nas células mononucleares da imunidade inata, denominada 

imunidade treinada, que aumenta a produção de citocinas pró-inflamatorias e protege 

contra a reinfecção ou infecção por patógenos distintos não relacionados (ex: C. 

albicans e S. aureus) [31, 32]. Quando a BCG foi utilizada como imunoterapico ou 

adjuvante para leishmaniose, induziu uma maior produção de citocina pró inflamatórias, 

como IFN-γ [24, 33, 34].  O carboidrato presente na parede celular do fungo C. 

albicans, β-glucana, mostrou-se eficaz na estimulação de PRRs (Ex: Dectina-1 e TLRs) 

e indução de imunidade treinada,  além de fornecer proteção cruzada contra para S. 

aureus, sugerindo que o mesmo poça ser eficaz se utilizado como adjuvante em vacinas 

antiparasitárias [35-37]. 

 Considerando que a associação de múltiplos antígenos de Leishmania e de 

diferentes adjuvantes parecem ser promissoras no controle da LTA [24, 25], e, a 

administração da BCG com outros adjuvantes (Ex: alum) mostrou-se eficaz na indução 

da produção de citocinas pró-inflamatorias e forneceu proteção parcial contra a infecção 

por L. donovani ou L. major [38, 39], no presente trabalho, utilizamos as proteínas 

rTSA, rLeIF e rSTI de L. (V.) braziliensis, associadas com β-glucana, com ou sem 

treinamento com BCG, na tentativa de desenvolver uma vacina protetora contra L. (V.) 

braziliensis.  

Metodologia 
Obtenção das proteínas recombinantes e da BCG 

 As proteínas recombinantes TSA, STI e LeIF de L. (V.) braziliensis foram 

produzidas no laboratório de Imunobiologia das leishmanioses pela equipe da profa. Dra. 

Miriam Leandro Dorta, segundo Salay et al (2007). A BCG foi gentilmente cedida pela  

profa. Dra. Luciana C. C. Leite (Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan, São 

Paulo, SP). 

Animais e imunizações  
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 Foram utilizados 52 camundongos, fêmeas, da linhagem BALB/c, com idade 

entre seis a oito semanas, obtidos no biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás – UFG (Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas/UFG-Protocolo: 125/2004). Todos os animais foram 

mantidos de acordo com as normas de conduta e ética recomendadas pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). Foram realizados dois experimentos 

independentes. Cada experimento foi composto por 24 animais, a serem imunizados e 

infectados por L. (V.) braziliensis, e dois animais que foram mantidos nas mesmas 

condições, porém não receberam nenhuma formulação e nem foram infectados, sendo o 

controle negativo dos experimentos de avaliação da resposta imune celular. 

 Os camundongos foram divididos em dois grupos: I) Salina (200 µL/ animal); 

II) treinado com BCG (200 µL/ animal, contendo 0,75 mg de BCG (5 x 107 Unidades 

Formadoras de colônia-UFC). Posteriormente, os animais de cada grupo foram 

divididos em quatro subgrupos:1) 200 µL de Salina; 2) 200 µL de uma solução 

contendo 1 mg de β-glucana de barley (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA); 3) 200 µL 

de uma solução contendo rTSA (20 µg) + rSTI (20 µg) +rTSA (20 µg), denominada 

tríplice; 3) 200 µL de uma solução composta pela tríplice + β-glucana a 1 mg (Sigma). 

Foram administradas três doses das imunizações, por via intraperitoneal, iniciando-se 

sete dias após treinamento com BCG. 

Parasitos 

 O isolado de L. (V.) braziliensis, denominado IMG3 (MHOM/BR/2003/ IMG), 

encontra-se mantido no Leishbank (Banco Imunobiológico das Leishmanioses da 

Região Centro-Oeste, Lab. Imunobiologia das Leishmanioses do IPTSP/UFG). Após o 

descongelamento, os parasitos foram cultivados em meio Grace (Grace’s Insect 

Medium, Sigma), suplementado com 20% de soro fetal bovino (SFB-Cripion, Brasil) 

inativado, 2 mM de L-glutamina (Sigma, EUA), 200 U/mL de penicilina (Sigma) e 200 

µg/mL de estreptomicina (Sigma). A cultura foi mantida a 26°C, sendo realizadas 

expansões dos parasitos, para obtenção da quantidade necessária para o desafio dos 

animais e para a produção do extrato total de leishmânia. As expansões foram mantidas 

por seis dias em cultura, para aquisição de parasitos na fase estacionária de crescimento, 

contendo formas infectantes (promastigotas metacíclicas). Os parasitos foram 

quantificados em solução de PBS com 10% de folmaldeído, em hematocitômetro.  

Desafio e obtenção do soro 
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 Quatorze dias após finalizar as imunizações, os camundongos foram desafiados 

com 5 x 106 parasitos (MHOM/BR/2003/IMG) no coxim plantar da pata traseira direita. 

Foi feita a mensuração do inchaço das patas, semanalmente, durante oito semanas. O 

tamanho da lesão (mm) foi calculado pela subtração da medida da pata esquerda, não 

infectada, pela da pata direita, infectada, com o auxílio de um paquímetro. 

 O sangue venoso dos animais foi retirado por punção venosa do plexo retro 

orbital. O sangue foi retirado: 1) seis dias após administração do estímulo; treze dias 

após a última imunização; 3) após oito semanas de infecção.  

Cultura celular  

 Os esplenócitos e células do linfonodos drenante da pata infectada foram 

obtidos, quantificados em hematocitômetro, e diluídos para a concentração de 1 x 106 

células/mL, para os esplenócitos, e 5 x 106 células/mL, para as células do linfonodo. O 

cultivo das células foi realizado em meio RPMI 1640 (Sigma) suplementado com 15% 

de SFB (Gibco, Brasil), 11 mM de bicarbonato de sódio e 2 mM de L-glutamina (meio 

RPMI completo), na presença ou ausência de estímulos. ConA a 5 µg/mL (Sigma), LPS 

a 100 ng/mL (Sigma) e extrato total de Leishmania a 50 µg/mL foram utilizados como 

estímulos para os esplenócitos, e ConA a 5 µg/mL (Sigma) e extrato total de 

Leishmania a 50 µg/mL para as células do linfonodo. As culturas celulares foram a 36 

ºC, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO2. Sobrenadantes dos esplenócitos foram 

coletados após 48 ou 120 horas; e das células do linfonodo, após 96 horas.  

Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para detecção de anticorpos IgG total, IgG1 e 

IgG2a específicos para L. (V.) braziliensis 

 Para avaliar a produção de anticorpos, placas de 96 poços foram sensibilizadas 

com extrato total de Leishmania (5 x 106 parasitos/ poço), bloqueadas com PBS 

contendo 3% de SFB (Solução bloqueio), lavadas e os soros dos camundongos, diluídos 

a 1/100, acrescentados às placas. Os conjugados anti-IgG total (Sigma), anti-IgG1 (Goat 

Anti-Mouse IgG1 – SOUTHERN) ou anti-IgG2a (Goat Anti-Mouse IgG2a - 

SOUTHERN), produzidas em cabra para detecção de IgGs murinas, nas diluições de 

1:3000, 1:30000 e 1:30000, respectivamente, foram adicionados às placas. O anticorpo 

anti-IgG total (Sigma) encontrava-se conjugado a estreptoavidina-peroxidase e os 

anticorpos anti-IgG1 e anti-IgG2a à biotina. Nos ELISAs para detecção de IgG1 e 

IgG2a, adicionou-se estreptoavidina-peroxidase (diluídas 1:1000), por 20 minutos. A 

revelação das placas foi efetuada com tetrametilbenzidina (TMB, Sigma), e a reação 
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finalizada com H2SO4 2 N. A leitura efetuada em leitora de microplacas no 

comprimento de onda a 450 nm.  

ELISA para detecção de citocinas 

 Para avaliação das citocinas nos sobrenadantes das culturas celulares e no soro 

dos animais, fez-se ELISA de captura para: IL-4, usando 5 µg/mL do primeiro anticorpo 

(hibridoma 11B11) e 0,5 µg/mL do segundo anticorpo BVD6-2462 (eBioscience, San 

Diego, EUA); IL-17 (Kit Biolegend, San Diego, EUA); IFN-γ, usando 5 µg/mL do 

primeiro anticorpo (hibridoma XMG1.2) e 20 µg/mL do segundo anticorpo (hibridoma 

AN18). Todos os segundos anticorpos eram biotinilados. Os ELISAs foram realizados 

em placas de 96 poços (Jet Biofil), as quais foram sensibilizadas com os primeiros 

anticorpos, diluído em PBS, por aproximadamente 20 h a 4ºC, seguido pela lavagem da 

placa com solução de lavagem e boqueadas com PBS contendo 3% de SFB e as 

amostras adicionadas. O segundo anticorpo, contendo biotina, foi adicionado, após 

lavagem, seguido pela estreptoavidina-peroxidase (Sigma) e revelação efetuada com 

TMB. O ensaio foi finalizado com H2SO4 2 N. Efetuou-se a leitura com filtros de 450 e 

620 nm, em leitora de ELISA. Os limites de detecção dos ELISAs, nas curvas padrões, 

foram de: 0,15 ng/mL para as citocinas IFN-γ e IL-4; e 15 pg/mL para a  IL17.  

Análise estatística 

 Os resultados dos ELISAs, tanto para detecção de anticorpos como de citocinas, 

foram apresentados média mais erro padrão da média (SEM). Comparou-se as respostas 

dos subgrupos imunizados utilizando o teste paramétrico para analise de variância, One-

way ANOVA, seguida do teste de Bonferroni, comparando todos os grupos. A analise 

dos efeitos do treinamento com BCG foi efetuado utilizando teste t. Os dados obtidos na 

curva de infecção são apresentados em média e SEM e foram avaliados pelo teste de 

variáveis não paramétricas, Two-way ANOVA Kruskal-Wallis, seguida de teste de 

Bonferroni. O nível de significância foi estabelecido em p < 0,05. As análises foram 

realizadas utilizando o Graph Pad Prism 4.0 Software (San Diego, CA, EUA). 

Resultados  
As proteínas recombinantes TSA, STI e LeIF de L. (V.) braziliensis, associadas 

com o adjuvante β-glucana, são imunogênicas, induzindo a resposta imune 

humoral e celular. 
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 A BCG mostrou induzir imunidade treinada e um perfil Th1 ou heterologo 

Th1/Th17, em estudos experimentais. A fim de avaliar os efeitos  da administração da 

BCG, antes do início das imunizações, fez-se a dosagem de citocinas características dos 

perfis Th1, Th2 e Th17 no soro dos camundongos. Os animais que receberam a BCG 

produziram maiores quantidades de IFN-γ, aproximadamente 8 ng/mL, após seis dias do 

treinamento, quando comparado aos animais do grupo controle, aproximadamente 4 

ng/mL (Fig. S1A). No entanto, o treinamento com BCG mostrou-se incapaz de induzir 

uma resposta Th17, com concentrações de IL-17 semelhantes as do grupo controle, 

aproximadamente 150 pg/mL (Fig. S1B). A citocina IL-4, característica de respostas 

Th2, não foi detectada no soro dos animais que receberam Salina ou BCG. Deste modo, 

o treinamento com a BCG levou a uma maior produção de IFN-γ e as imunizações, nos 

animais treinados com BCG, iniciaram-se com uma maior produção de citocinas Th1 do 

que nos animais BALB/c convencionais, não treinados.  

 Após treinamento, os animais foram imunizados com as proteínas rTSA, rSTI e 

rLeIF de L. (V.) braziliensis, denominada tríplice, associadas ou não com o adjuvante β-

glucana.  Para avaliar a imunogenicidade do esquema de imunização contendo a tríplice 

fez-se a comparação da dosagem dos anticorpos (IgG total, IgG1 e IgG2a) e das 

citocinas (IFN-γ, IL-4 e IL-17) nos soros obtidos seis dias após a administração de BCG 

(antes das imunizações) e treze dias após a última dose da vacina.  

 Os animais dos subgrupos que receberam uma das formulações contendo a 

Tríplice apresentaram concentrações elevadas de IgG total específicas após as 

imunizações (Fig.1A), comprovando a imunogenicidade da tríplice em induzir a 

resposta imune humoral. Sabendo-se que as imunoglobulinas murinas da subclasse 

IgG1 caracterizam uma resposta imune do perfil Th2, enquanto anticorpos IgG2a estão 

presentes em resposta Th1(CARRIÓN et al, 2011), dosou-se as subclasses de anticorpos 

após as imunizações. A vacinação contendo a tríplice, com ou sem β−glucana, levou a 

produção tanto de IgG 1 como de IgG2a (Fig. 1B, C). Ao comparar os efeitos do 

treinamento com BCG sobre a produção de anticorpos, notou-se que os animais que 

receberam BCG e foram imunizados com  a tríplice, sem β-glucana, produziram mais 

IgG total e IgG2a específica (p < 0,05) do que os animais não treinados com BCG que 

receberam esta mesma formulação na vacina (Fig. 1A, C), sugerindo que o treinamento 

potencialize a resposta imune humoral com uma maior produção de imunoglobulinas 

caracteristicas do perfil Th1. Porém, a associação da β-glucana com a tríplice, nos 

animais treinados com BCG, não induzem uma maior produção de anticorpos (Fig. 1), 
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apontando para uma regulação da resposta imune humoral quando a β-glucana é 

administrada com a tríplice nos animais treinados com BCG. Além disso, a razão de 

IgG2a:IgG1 foi inferior a 1 em todos os subgrupos (resposta Th2 predominante), exceto 

nos animais treinados com BCG e imunizados com a tríplice, sem β-glucana, que 

apresentou razão de 1, ou seja, perfil misto Th1/Th2 (Fig. S2).  

Figura 1 – A vacinação com a tríplice induz resposta imune humoral, em camundongos 
BALB/c,  com produção de anticorpos IgG total e das subclasses IgG1 e IgG2a. Os soros 
obtidos dos animais, seis dias após o estímulo com BCG e/ou treze dias após a última 
imunização,  foram utilizados na dosagem de anticorpos IgG total, IgG1 e IgG2a específicos 
para L. (V.) braziliensis, por ELISA. Em (A) têm-se a comparação da produção de IgG total 
antes e após as imunizações. * p<0,05 ao comparar a quantidade de imunoglobulinas antes e 
após as imunizações nos subgrupos: Tríplice e β-glucana + Tríplice, sem treinamento com 
BCG; Tríplice e β-glucana + Tríplice, treinados com BCG. # p<0,05 ao comparar as 
concentrações  de IgG total do subgrupo treinado com BCG e imunizado com a tríplice, e, o 
subgrupo não treinado com BCG e imunizado com a tríplice.  Em (B) têm-se a produção de 
IgG1. Em (C) têm-se a produção de IgG2a, com # p<0,05 ao comparar o subgrupo treinado com 
BCG e imunizado com a Tríplice, e, o subgrupo não treinado com BCG e imunizado com a 
Tríplice. Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por One-way ANOVA 
analise de variância, seguida de teste de Bonferroni e (#) teste t, para variáveis paramétricas. 
São representados os valores da média ± SEM. n= 6.   

 Para uma melhor avaliação da imunogenicidade das proteínas recombinantes, 

fez-se a análise dos perfil de linfócitos T auxiliares induzida pela vacina por meio da 

dosagem de citocinas Th1, Th2 e Th17, nos soros dos animais. A IL-17, citocina 

característica de respostas Th17, foi observada no soro dos animais de todos os 

subgrupos, tanto antes como após as imunizações sem diferença significante entre os 

subgrupos (Fig 2A). No subgrupo treinado com BCG, que recebeu apenas salina, houve 

uma menor produção de IL-17 após o período de administração das três doses de salina 

(p < 0,05), sugerindo que o treinamento com BCG, a longo prazo (48 dias), diminui a 

produção desta citocina (Fig 2A). Os subgrupos vacinados com a tríplice, com ou sem 

β−glucana, produziram concentrações elevadas de IFN-γ após as imunizações (p < 

0,05), apontando para o papel das proteínas na indução de um perfil Th1 (Fig. 2B). 

Embora as imunizações nos animais treinados com BCG tivessem sido iniciadas com 

uma maior produção de IFN-γ do que nos camundongos não treinados, houve produção 

similar desta citocina nos animais vacinados com a tríplice mais β-glucana treinados e 

não treinados BCG. No entanto, houve uma maior produção de IFN-γ nos animais 

treinados com BCG e vacinados apenas com a tríplice, sugerindo que a vacina associada 

com a β-glucana, nos animais treinados, limita a produção de IFN-γ observada na 
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ausência da β-glucana. Ao dosar IL-4, no soro dos animais, não houve detecção da 

mesma em nenhum animal. 

Figura 2 – A vacinação com a tríplice induz a resposta imune celular, em camundongos 
BALB/c,  com uma maior produção de IFN-γ , mas sem alterar IL-17. Os soros obtidos dos 
animais, seis dias após o estímulo com BCG e treze dias após a última imunização,  foram 
utilizados na dosagem IL-17 (A) e IFN-γ (B), por ELISA. Em (A) * p<0,05 foi obtido ao 
comparar a quantidade de IL-17, antes e após as imunizações, no subgrupo Salina, treinado com 
BCG. Em (B) *p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de IFN-γ, antes e após as 
imunizações, nos subgrupos: Tríplice e β-glucana + Tríplice, sem treinamento com BCG; 
Tríplice e β-glucana + Tríplice, treinado com BCG. #p<0,05 foi obtido ao comparar a 
quantidade de IFN-γ entre os subgrupos treinado com BCG e imunizados com a tríplice e o 
subgrupo imunizado com a tríplice, não treinado com BCG. Os dados são de dois experimentos 
independentes, analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são representados em média 
± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 15 pg/mL (A) e 0,15 ng/mL (B). 
 
 Assim, as imunizações contendo a tríplice foram eficazes em induzir a produção 

de anticorpos, específicos para L. (V.) braziliensis, assim como de IFN-γ, sendo que o 

treinamento prévio com a BCG induz uma maior produção de IgG total, IgG2a e IFN-γ 

nos animais imunizados com a Tríplice, sem β-glucana.  

Vacinação com a tríplice mais β-glucana, sem treinamento com BCG, leva ao 

desenvolvimento de lesões mais brandas após infecção por L. (V.) braziliensis. 

 Para o desenvolvimento de uma vacina efetiva para LTA, além de imunogênica, 

a mesma deve fornecer proteção contra a infecção por Leishmania spp. . Assim, após 

serem vacinados os animais foram infectados com o isolado IMG3 de L. (V.) 

braziliensis (MHOM/BR/2003/ IMG), uma vez que esta é a espécie de maior 

importância epidemiológica no Brasil e em países vizinhos.  

 Os animais de todos os subgrupos, independente do treinamento com BCG, 

desenvolveram lesões logo na segunda semana pós-infecção. Os camundongos 

treinados com BCG, que receberam injeções contendo apenas salina, desenvolveram 

lesões maiores do que os animais controles, que receberam salina sem o treinamento 

com BCG (Fig. 3A), principalmente nas duas últimas semanas de infecção (p<0,05), 

sugerindo um efeito do treinamento com BCG na indução de lesões maiores, que pode 

ter ocorrido devido a um processo inflamatório exacerbado ou maior parasitismo. 

Entretanto, os subgrupos treinados com BCG que receberam injeções contendo apenas 

β-glucana ou a tríplice desenvolveram lesões semelhantes aos subgrupos não treinados, 

que receberam estas mesmas formulações, e também de modo semelhante ao subgrupo 

controle, salina (Fig 3B, C). O desenvolvimento de lesões brandas, do inicio ao termino 
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do experimento, ocorreu no subgrupo imunizado com a tríplice mais  β-glucana, não 

treinado com BCG, enquanto o subgrupo controle (salina) e o treinado com BCG e 

vacinado com a tríplice mais  β-glucana desenvolveram lesões maiores (Fig. 3D), 

principalmente na quarta, sétima e oitava semana de infecção.  

Figura 3 – A vacinação com a tríplice mais β-glucana, sem treinamento com BCG, fornece 
proteção parcial contra a infecção por L. (V.) braziliensis, enquanto o treinamento com 
BCG induz lesões maiores.  Após as imunizações, os camundongos BALB/c foram infectados 
com 5 x 106 parasitos, do isolado IMG3 de L. (V.) braziliensis, no coxim plantar da pata traseira 
direita. Fez-se a mensuração do inchaço das patas, semanalmente, durante oito semanas. O 
tamanho da lesão (mm) foi calculado pela subtração da medida da pata infectada pela da pata 
controle. Em (A) tem-se a comparação dos animais que receberam apenas salina, com ou sem 
estímulo treinamento com BCG; (B) tem-se a comparação dos animais que receberam apenas β-
glucana, com ou sem treinamento com BCG, e o subgrupo controle que recebeu apenas salina; 
(C) tem-se a comparação dos animais que receberam a tríplice, com ou sem treinamento com 
BCG, e o grupo controle que recebeu apenas salina; (D) tem-se a comparação dos animais que 
receberam tríplice + β-glucana, com ou treinamento com BCG, e o grupo controle que recebeu 
apenas salina. * p<0,05 foi obtido entre os subgrupos: Salina, com e sem treinamento com 
BCG, na sétima e oitava semana; Tríplice + β-glucana, com e sem treinamento com BCG, na 
quarta, sétima e oitava semana; e Tríplice + β-glucana, sem treinamento com BCG, e grupo 
controle (salina) na quarta, sétima e oitava semana. Os dados são de dois experimentos 
independentes, analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e são representados em média 
± SEM. n= 6. 
 
 Então, embora nenhum dos esquemas de imunização tenha sido eficiente em 

fornecer proteção total contra a infecção por L. (V.) braziliensis, nota-se que os 

camundongos imunizados com a tríplice mais β-glucana, sem treinamento com BCG, 

conseguiram estabilizar o tamanho das lesões após duas semanas de infecção, fato que 

não foi observado nos demais subgrupos, indicando uma proteção parcial induzida por 

esta vacina.  

A resposta imune humoral, após a infecção por L. (V.) braziliensis, é semelhante 

entre os subgrupos vacinados e controles, e, independente do treinamento. 

 Após a administração de uma vacina imunogênica ou infecção por um 

microorganismos, uma resposta imune do hospedeiro é desenvolvida contra os mesmos, 

sendo possível detectar a produção de anticorpos específicos para o patógeno. Os 

animais vacinados, assim como os controles (salina e β-gucana), produziram anticorpos 

IgG total específicos para L. (V.) braziliensis após a infecção por parasitos desta mesma 

espécie (Fig 4A). Os animais treinados com BCG e imunizados com a tríplice, 

principalmente quando associada com β-glucana, apresentaram concentrações elevadas 

de IgG total (Fig 4A). Os anticorpos produzidos nos animais infectados, de todos os 

subgrupos, foram tanto da subclasse IgG1 (Fig. 4B) como IgG2a (Fig. 4C).  



 28 

 O subgrupo treinado com BCG que recebeu injeções contendo apenas β-glucana 

produziu uma menor concentração de IgG1, a qual é restaurada quando os animais são 

vacinados com a tríplice (Fig. 4B). Os níveis de IgG2a foram similares entre os 

subgrupos vacinados com a tríplice, associada ou não com β-glucana, de modo 

independente do treinamento com BCG (Fig. 4C). Ao comparar o efeito da BCG sobre 

a produção de IgG2a, nota-se que os animais que receberam apenas BCG (seguido 

injeções contendo salina) produziram níveis menores de IgG2a que os animais não 

treinados com BCG (p < 0,05), sugerindo uma regulação negativa da produção de  

IgG2a pela BCG, após a infecção, a qual é restaurando quando os animais são 

vacinados (Fig. 4C).  

Figura 4 – Após a infecção por L. (V.) braziliensis, os subgrupos vacinados produzem 
anticorpos em concentrações similares aos controles.  Os soros obtidos, após oito semanas de 
infecção,  foram utilizados na dosagem de anticorpos IgG total (A), IgG1 (B) e IgG2a (C) 
específicos para L. (V.) braziliensis, por ELISA. Em (A) * p<0,05 foi obtido entre os subgrupos: 
Salina e β-glucana + Tríplice, treinados com BCG; β-glucana e β-glucana + Tríplice, treinados 
com BCG. # p<0,05 foi obtido ao comparar os efeitos da administração da BCG nos subgrupos: 
Salina e Tríplice. Em (B) # p<0,05 foi obtido ao comparar os efeitos da BCG nos subgrupos β-
glucana, não treinado com BCG e β-glucana treinado com BCG. Em (C) # p<0,05 foi obtido ao 
comparar os efeitos da BCG nos subgrupos que receberam Salina durante as imunizações, 
treinados e não treinados com BCG. Os dados são de dois experimentos independentes, (#) 
analisados por teste t, para variáveis paramétricas, e por (*) One-way ANOVA analise de 
variância, seguida do teste de Bonferroni. São representados em média ± SEM. n= 6.   
 
 Embora a razão IgG2a:IgG1 tenha sido menor que 1 em todos os subgrupos 

(Fig. S3), apontando para uma falha  da vacinação em alterar o perfil de resposta imune 

humoral predominante após a infecção, as concentrações de  IgG1 após a infecção é 

menor do que os níveis desta  subclasse após as imunizações, nos animais treinados e 

vacinados com a tríplice (Fig. S4A), sugerindo um efeito do treinamento associado com 

a vacina na regulação da produção de IgG1, considerada importante na patogenicidade 

da leishmaniose [40] sem, entretanto, alterar as concentrações de IgG2a (Fig. S4B).    

A resposta imune celular, após a infecção por L. (V.) braziliensis, é semelhante 

entre os subgrupos vacinados, no soro, mas com um aumento de IFN-γ  e IL-17 no 

linfonodo dos animais treinados. 

 Após a infecção, Leishmania possui mecanismos de evasão do sistema imune, 

alguns envolvidos em mudanças no perfil de resposta imune ativada [41, 42]. A 

capacidade da vacina em manter a produção de citocinas pró- inflamatórias após a 

infecção por L. (V.) braziliensis, foi analisada por meio da pesquisa de citocinas 
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características dos perfis Th1, Th2 e Th17, no soro, baço e linfonodo drenante, dos 

animais de cada subgrupo, após oito semanas de infecção. 

 Os soros dos animais que não receberam treinamento com BCG, imunizados 

com a β-glucana ou a tríplice, tanto sozinha como associada com a β-glucana, 

apresentaram uma maior quantidade de IFN-γ do que os soros dos animais controles 

(salina) (p<0,05). Nos subgrupos treinados com BCG, que receberam injeções só com 

salina ou foram imunizados com uma das formulações contendo a tríplice,  produziram 

mais IFN-γ do que os animais não treinados (Fig. 5A). As concentrações de IL-17 no 

soro dos animais infectados diminuíram, independente da vacinação, para níveis 

inferiores a 30 pg/mL (Fig. 5B), apontando para um controle negativo do perfil Th17 

pela L. (V.) braziliensis.  

Figura 5 – Os soros dos subgrupos vacinados apresentam concentrações elevadas de IFN-
γ ,  mesmo após infecção por L. (V.) braziliensis, enquanto os níveis de IL-17 diminuem em 
todos os subgrupos.  Os soros obtidos dos animais, oito semanas após a infecção por L. (V.) 
braziliensis,  foram utilizados na dosagem de IFN-γ (A) e IL-17 (B), por ELISA. Em (A) 
Observou-se diferença significativa entre o controle negativo e todos os outros subgrupos 
infetados e * p<0,05 foi obtido ao comparar a quantidade de IFN-γ entre os subgrupos: Salina e 
β-glucana, sem treinamento com BCG; Salina e Tríplice, sem treinamento com BCG; Salina e 
β-glucana + Tríplice, sem treinamento com BCG; β-glucana e Tríplice, treinados com BCG; β-
glucana e β-glucana + Tríplice, treinados com BCG; salina e β-glucana, treinados com BCG. # 
p<0,05 foi obtido, ao comparar o efeito do treinamento com BCG, nos subgrupos Salina e β-
glucana + Tríplice. Os dados são de dois experimentos independentes, (#) analisados por teste t, 
para variáveis paramétricas, e por (*) One-way ANOVA analise de variância, seguida do teste 
de Bonferroni. São representados em média ± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 0,15 
ng/mL (A) e 15 pg/mL (B). 
 
 Os esplenócitos, dos animais de todos os subgrupos, não produziram 

concentrações de IFN-γ, detectáveis no teste, na ausência de estímulos in vitro ou 

quando estimulados com LPS.  Quando ConA foi adicionado às culturas, os 

esplenócitos dos animais de todos os subgrupos produziram IFN-γ,  sendo que o 

treinamento com BCG, seguido pela vacinação com a tríplice mais β-glucana, induziu 

uma maior produção de IFN-γ do que apenas a vacinação com esta formulação (p < 

0,05) (Fig. 6 A). Na presença de  antígeno de leishmânia (ETL) à cultura, os 

esplenócitos produziram IFN-γ em baixas concentrações e sem diferença entre os 

subgrupos. As células do baço dos animais imunizados com a tríplice, associada ou não 

com β-glucana, sem treinamento com BCG, produziram as maiores concentrações de 

IL-17, tanto na ausência de estímulos como na presença de ATL à cultura (Fig. 6 B, C), 

o que não foi observado quando LPS ou ConA foram adicionados (dados não 

mostrados). A citocina IL-4 foi detectada apenas nos esplenócitos estimulados com 
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ConA, em baixas concentrações e sem diferença entre os subgrupos (Dados não 

mostrados).  Assim a vacinação com a tríplice induz uma maior produção de IL-17, nos 

animais não treinados com BCG, enquanto os esplenócitos dos animais treinados e 

vacinados produzem mais IFN-γ.  

Figura 6 – No baço, o treinamento com BCG induz a produção de IFN-γ , enquanto a 
vacina contendo a tríplice mais β-glucana, sem treinamento com BCG, aumenta as 
concentrações de IL-17. Oito semanas após a infecção, os animais foram eutanasiados e as 
células do baço cultivadas na ausência de estímulos (B) ou na presença de ConA a 5 µg/mL (A) 
ou antígeno de leishmânia- ETL a 50 µg/mL (C).  O sobrenadante foi coletado após 120 horas 
de cultivo e usado para a dosagem de IFN-γ e IL-17, por ELISA. Em (A) tem-se a produção de 
IFN-γ na presença de ConA à cultura, com # p<0,05 ao comparar β-glucana, sem treinamento 
com BCG, e β-glucana, treinado com BCG. Em (B) tem-se a produção de IL-17 na ausência de 
estímulos à cultura, com * p<0,05 ao comparar os subgrupos: tríplice e salina, sem estimulação 
com BCG; e # p<0,05 ao comparar o efeito do treinamento com BCG nos subgrupos vacinados 
apenas com a Tríplice. Em (C) tem-se a produção de IL-17 na presença de ETL à cultura, com * 
p<0,05 ao comparar os subgrupos β-glucana + tríplice, sem estimulo prévio com BCG, e o 
controle negativo. Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por (*) One-
way ANOVA analise de variância, seguida do teste de Bonferroni e por teste t (#), para 
variáveis paramétricas, para analise dos efeitos da administração de BCG. São representados em 
média ± SEM. n= 6. O limite de detecção foi de 0,15 ng/ml para IFN-γ, e, 15 pg/mL para IL-17. 
  
 As células do linfonodo drenante dos animais de todos os subgrupos produziram 

IFN-γ e IL-17, tanto na ausência como na presença de estímulos (ConA e ETL), in vitro 

(Fig. 7). Os linfonodos dos animais não treinados com BCG e vacinados com a tríplice 

mais β-glucana produzem mais IFN-γ do que os animais treinados e vacinados com esta 

mesma formulação (Fig. 7 A), enquanto os animais treinados com BCG,  produzem 

mais IL-17, sugerindo um efeito da BCG na indução de Th17 no linfonodo drenante 

(Fig 7 B). A associação da β-glucana com a tríplice reduz os níveis de IFN-γ observados 

nos animais que receberam apenas β-glucana, sugerindo uma regulação por parte das 

proteínas sobre a produção desta citocina (Fig. 7 A). Na presença de ConA, os animais 

treinados com BCG produzem maiores concentrações de IFN-γ e IL-17 do que os 

animais não treinados, (Fig. 7 C, D). Quando estimulados com ATL, os animais 

treinados com BCG, que não foram vacinados, produzem mais IFN-γ e IL-17 que os 

demais, o que não é observado nos subgrupos vacinados, apontando para um efeito do 

treinamento sobre a produção de IFN-γ e IL-17, quando reestimulados com ETL, que é 

perdida com as imunizações (Fig. 7 E, F). As células do linfonodo produziram IL-4 na 

presença de ConA , porém em concentrações próximas ao limite de detecção do teste. 

Assim, o treinamento com BCG  induziu uma maior produção de IFN-γ e IL-17 no 

linfonodo drenante. Esta ação sinergica do IFN-γ com a IL-17, duas citocinas pró-
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inflamatórias, pode ter sido responsável pelas maiores lesões observadas nas patas 

infectadas do subgrupo treinado com BCG.  

   

Figura 6 – O treinamento com BCG induz a produção de IFN-γ  e IL-17 no linfonodo 
drenante do sítio de infecção. Oito semanas após a infecção, os animais foram eutanasiados e 
as células do linfonodo drenante cultivadas, na ausência (A, B) ou presença de ConA (C, D) ou 
ETL (E, F) como estímulos. O sobrenadante foi coletado após 120 horas de cultivo e usado para 
a dosagem de IFN-γ e IL-17, por ELISA. Em (A) tem-se a produção de IFN-γ na ausência de 
estímulos à cultura, com * p<0,05 ao comparar os subgrupos controle negativo e β-glucana; e # 
p<0,05 ao comparar o efeito do treinamento com BCG nos subgrupos vacinados com a Tríplice 
mais β-glucana. Em (B) tem-se a produção de IL-17 na ausência de estímulos à cultura, com 
*p<0,05 ao comparar os subgrupos Salina, treinado com BCG, e o controle negativo; e # p<0,05 
ao comparar o efeito do treinamento com BCG nos subgrupos vacinados com a Tríplice + β-
glucana. Em (C) tem-se a produção de IFN-γ na presença de ConA à cultura, com * p<0,05 ao 
comparar os subgrupos Salina, β-glucana e β-glucana mais Tríplice com o controle negativo; e 
# p<0,05 ao comparar o efeito do treinamento com BCG nos subgrupos β-glucana e β-glucana + 
Tríplice. Em (D) tem-se a produção de IL-17 na presença de ConA à cultura, com *p<0,05 ao 
comparar os subgrupos Salina, treinado com BCG, e o controle negativo; e # p<0,05 ao 
comparar o efeito do treinamento com BCG nos subgrupos β-glucana. Em (E) tem-se a 
produção de IFN-γ na presença de ETL à cultura, com * p<0,05 ao comparar os subgrupos 
Salina e β-glucana com o controle negativo. Em (F) tem-se a produção de IL-17 na presença de 
ETL à cultura, com *p<0,05 ao comparar os subgrupos Salina, treinado com BCG, e o controle 
negativo; e # p<0,05 ao comparar o efeito do treinamento com BCG nos subgrupos Salina. Os 
dados são de dois experimentos independentes, analisados por (*) One-way ANOVA analise de 
variância, seguida do teste de Bonferroni e por teste t (#), para variáveis paramétricas, para 
analise dos efeitos da administração de BCG. São representados em média ± SEM. n= 6. O 
limite de detecção foi de 0,15 ng/ml para IFN-γ, e, 15 pg/mL para IL-17. 

Discussão 
 Estudos observaram que em países nos quais ocorre a imunização com BCG 

tem-se um menor número de casos de doenças infecciosas, como a pneumonia, 

sugerindo a ação da mesma na proteção contra patógenos não relacionados, sendo essa 

proteção relacionada com um aumento na metilação da histona 3, levando à imunidade 

treinada, além de induzir uma resposta imune Th1 ou heterologa Th1/Th17 [31, 43, 44]. 

No presente trabalho, seis dias após a administração da BCG houve uma maior 

concentração sérica de IFN-γ nos camundongos treinados, sem, entretanto, alterar os 

níveis de IL-17. Como a produção de IFN-γ foi detectada precocemente, possivelmente 

esta citocina tenha sido produzida por células inatas, como células Natural killer (NK), 

umas vez que células NK humanas foram descritas como produtoras de IFN-γ após 

contato com a BCG [45]. Assim, os camundongos treinados com BCG iniciaram a 

vacinação com uma maior produção de IFN-γ, citocina Th1, do que os não treinados.  

 A vacinação com a tríplice (rTSA, rLbSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis), tanto 

sozinha como associada com a β−glucana,  foi efetiva em estimular tanto a resposta 
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imune humoral como celular, com uma maior produção de IFN-γ. Estudos similares, 

usando as proteínas rTSA, rLbSTI e rLeIF de L. (V.) braziliensis ou L. major também 

observaram a imunogenicidade das mesmas, induzindo a produção de anticorpos e IFN-

γ, após imunizações de camundongos BALB/c ou primatas não humanos [23, 28]. 

Embora a vacinação tenha aumentado os níveis de IFN-γ, anticorpos tanto da classe 

IgG1 como IgG2a foram detectados nos subgrupos vacinados, sugerindo um perfil 

misto Th1/Th2. A administração da vacina leish 111f, composta pelos antígenos TSA, 

STI e LeIF de L. major associada com o adjuvante MPL, mostrou-se indutora da 

produção de anticorpos tanto da subclasse IgG1 como IgG2a [29], corroborando com os 

resultados do presente estudo.  

 O treinamento com BCG potencializa a resposta imune, após vacinação com a 

tríplice, levando a uma maior produção de anticorpos IgG total e IgG2a e de IFN-γ, 

sugerindo assim o papel da BCG em potencializar a resposta Th1, em associação com 

antígenos da leishmânia, em uma vacina para LTA. Isto pode ter ocorrido devido a 

capacidade da BCG em atuar tanto na imunidade treinada, ativando células NK e 

monócitos, assim como, seu papel na indução de uma resposta do perfil Th1 [45, 46].  

 A capacidade protetora da vacina foi avaliada por meio do desafio dos animais 

com L. (V.) braziliensis, sendo o desenvolvimento das lesões observado logo nas 

primeiras semanas pós infecção [23, 47]. O subgrupo, não treinado com BCG, que 

recebeu a vacina contendo a tríplice mais β-glucana apresentou as menores lesões, 

sugerindo uma proteção parcial que precisa ser confirmada por meio da avaliação da 

carga parasitaria. Esta maior proteção pode ter ocorrido por causa da maior produção de 

IFN-γ, após as imunizacoes, em associação com uma menor produção de citocinas anti-

inflamatórias, tal como a IL-4 e IL-10, as quais estão relacionadas com suscetibilidade a 

infecção e lesões exacerbadas [48], mas que não foram detectadas no soro dos animais 

deste estudo. Quando a vacinação com a tríplice mais β-glucana foi administrada nos 

animais treinados com BCG, as lesões se desenvolveram de modo semelhante ao 

subgrupo controle, apontando para uma perca da proteção observada na ausência do 

treinamento. Tal resultado pode ser resultado da mudanca do perfil de citocinas 

produzidas devido a combinação da β-glucana, da BCG e as proteínas, as quais 

fornecem diferentes ligantes de PRRs para as células do hospedeiro [49]. 

 O treinamento com BCG, nos animais que não foram vacinados (salina), induz 

lesões maiores do que as observadas no subgrupo controle (salina), o que pode ter 
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ocorrido devido a um intenso processo inflamatório ou maior parasitismo. Em trabalhos 

nos quais a BCG foi utilizada em associação com outros adjuvantes e/ou antígenos de 

leishmania nota-se resultados contrários quanto ao desenvolvimento de lesões, a 

depender do esquema de imunização empregado e da espécie de Leishmania envolvida 

na infecção, mas em todos o emprego da BCG, nas formulações, diminui a carga 

parasitaria [25, 39, 50]. Para melhores conclusões a respeito da eficácia da vacina, 

analise histopatológica deverá ser realizada, a fim de se avaliar a intensidade do 

processo inflamatório e carga parasitária, uma vez que o inchaço pode estar relacionado 

com estes dois fatores (inflamação e parasitismo).    

 A avaliação do perfil de resposta imune presente, após as imunizações e 

infecção com L. (V.) braziliensis, é fundamental, uma vez que o parasito tem a 

habilidade de modular a resposta imune do hospedeiro, modificando o perfil de 

citocinas produzidas [51]. Os animais treinados com BCG e vacinados com a tríplice, 

associada ou não com β-glucana, produziram concentrações elevadas de anticorpos IgG 

total, apontando o efeito da BCG sobre a resposta imune humoral. Embora os animais 

vacinados com a tríplice mais β-glucana, não treinado com BCG, apresentassem 

menores lesões após a infecção por L. (V.) braziliensis, houve produção de anticorpos 

tanto IgG1 como IgG2a. No entanto, ao comparar as concentrações de IgG1 após a 

vacinação com os obtidos após a infecção, nota-se uma diminuição da produção de 

IgG1 nos animais vacinados, enquanto as concentrações de IgG2a declinaram menos, 

sugerindo um efeito da vacinação sobre a produção de IgG1, característico do perfil 

Th2, sendo considerada patogênica e correlacionada com uma maior suscetibilidade a 

infecção por L. mexicana [40].  

 A vacinação com tríplice, associada ou não com β-glucana, manteve a produção 

de IFN-γ em concentrações elevadas, no soro mesmo após a infecção, sugerindo um 

efeito duradouro da vacinação na indução de um perfil Th1. No entanto, após a 

infecção, as concentrações de IL-17 no soro dos animais diminuíram, em todos os 

subgrupos, indicando uma regulação negativa do perfil Th17 pela leishmânia. A menor 

produção de citocinas do perfil Th17 (Il-22 e Il-17) havia sido relatada, anteriormente, 

em cães infectados por L. infantum [52].  

 Os esplenócitos dos animais do subgrupo vacinado com a tríplice mais β-

glucana, não treinados com BCG, foi o que produziu as maiores concentrações de IL-

17, tanto na ausência de estímulos à cultura como na presença de ETL. Tal resultado 
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sugere um efeito da IL-17 sobre o desenvolvimento da lesão, durante a infecção por L. 

(V.) braziliensis, visto que este subgrupo apresentou as menores lesões. Citocinas do 

perfil Th17 (IL-17, IL-23 e IL-22) dão suporte para as produções de IFN-γ e NO, 

importantes para eliminação parasitária [53]. O treinamento com BCG levou a uma 

maior produção de IFN-γ pelos esplenócitos do subgrupo vacinado com a tríplice mais 

β-glucana, na presença de ConA a cultura, mostrando o efeito da BCG na indução de 

um perfil Th1 sistêmico nos animais treinados vacinados e infectados com L. (V.) 

braziliensis, assim como, relatado em animais treinados com BCG e infectados com M. 

tuberculosis, os quais apresentam uma maior frequência de células do baço produtoras 

de IFN-γ [54].  

 Houve uma grande produção de IFN-γ e IL-17 nos linfonodos drenantes, do sitio 

de infecção, dos animais treinados com BCG, indicando a indução de um perfil 

heterologo Th1/Th17, pelo treinamento, frente a infecção com L. (V.) braziliensis.  Nos 

seres humanos, a vacinação com BCG induz uma resposta heteróloga Th1/ Th17, com 

concentrações elevadas de IL-17 e IFN-γ após contato com M. tuberculosis, in vitro, e 

outros patógenos não relacionados, tais como S. aureus e C. albicans [55]. Tais 

resultados são similares aos obtidos neste estudo. 
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Figura 1.  
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Figura 6. 



 43 

Salina BCG
0

1

2

3

4

5

Salina
β-glucana
Triplice
β-glucana+Tríplice

Controle negativo

A

#

*
IF

N
-γ
ng

/m
L

Salina BCG
0

500

1000

1500

2000
Salina
β-glucana
Triplice
β-glucana+Tríplice

Controle negativo

B #

*

IL
-1

7 
pg

/m
L

Salina BCG
0

5

10

15

20

25

30

35
Salina
β-glucana
Triplice
β-glucana+Tríplice

Controle negativo

C
#

#

*
*

*

IF
N

-γ
ng

/m
L

Salina BCG
0

1000

2000

3000

4000

5000

Salina
β-glucana
Triplice
β-glucana+Tríplice

Controle negativo

D
#

#

*

IL
-1

7 
pg

/m
L

Salina BCG
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Salina
β-glucana
Triplice
β-glucana+Tríplice

Controle negativo

E

*
*

IF
N

-γ
ng

/m
L

Salina BCG
0

100

200

300 Salina
β-glucana
Triplice
β-glucana+Tríplice

Controle negativo

F
#

*

IL
-1

7 
pg

/m
L

 

Figura 7. 

 

 

 

 

 



 44 

Lista de Figuras suplementares  

Sali
na

BCG
0

2

4

6

8

10 *

A

IF
N

-γ
ng

/m
L

Sali
na

BCG
0

50

100

150

200

250

B

IL
-1

7 
pg

/m
L

 
Figura S1.  Camundongos treinados com BCG produzem mais IFN-g, mas com 
concentrações similares de IL-17.  O soro do camundongo foi obtido seis dias após estimulo 
prévio com BCG. Em (A) tem-se a produção de IFN-g e em (B) da IL-17, dosadas por ELISA. 
Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por teste t, para variáveis 
paramétricas, e são representados em média ± SEM.  * p < 0,05 foi obtido ao comparar os 
níveis de IFN-g produzidos pelos grupos BCG e Salina. n = 24 animais. Os limites de detecção: 
0,15 ng/mL para o IFN-g, e de 15 pg/mL para a IL-17. 
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Figura S2. Avaliação da razão dos anticorpos IgG2a:IgG1, específicos para L. (V.) 
braziliensis, produzidos pelos camundongos BALB/c após treinamento ou não com a BCG 
e as imunizações. Os soros obtidos dos animais, após treze dias da última imunização, foram 
utilizados na a dosagem de anticorpos IgG2a e IgG1, específicos para L. (V.) braziliensis, por 
ELISA, e fez-se a razão dos anticorpos por meio da divisão da densidade ótica da IgG2a pela da 
IgG1 (IgG2a:IgG1). Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por One-way 
ANOVA analise de variância, seguida pelo teste de Bonferroni, e são representados em média ± 
SEM. n= 6.  
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Figura S3. Avaliação da razão dos anticorpos IgG2a:IgG1, específicos para L. (V.) 
braziliensis, produzidos pelos camundongos BALB/c, vacinados, após infecção. Os soros 
obtidos dos animais, oito semanas após a infecção com L. (V.) braziliensis, foram utilizados na 
dosagem de anticorpos IgG2a e IgG1, específicos para parasitos desta mesma espécie, por 
ELISA. Fez-se a razão dos anticorpos por meio da divisão da densidade ótica da IgG2a pela da 
IgG1 (IgG2a:IgG1). Os dados são de dois experimentos independentes, analisados por Two-
way ANOVA, para variáveis não paramétricas, e são representados em média ± SEM. n= 6.  
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Figura S4. Comparação das concentrações de IgG1e IgG2a, no soro dos animais, após as 
imunizações e após a infecção por L. (V.) braziliensis. Os soros obtidos, treze dias após a 
ultima imunização e oito semanas após a infecção,  foram utilizados na dosagem de anticorpos 
IgG1 (A) e IgG2a (B) específicos para L. (V.) braziliensis, por ELISA. Em (A) * p<0,05 ao 
comparar as concentrações de IgG1, após a vacinação e após a infecção, nos subgrupos: salina e 
β-glucana não treinados com BCG; salina, β-glucana, tríplice e tríplice+ β-glucana treinados 
com BCG. Em (B) * p<0,05 ao comparar as concentrações de IgG2a, após a vacinação e após a 
infecção, nos subgrupos salina e β-glucana treinados ou não com BCG. Os dados são de dois 
experimentos independentes, analisados por (*) teste t  para variáveis paramétricas. 
 
 

 
 


