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RESUMO 

 

A tuberculose é uma doença que acomete milhões de indivíduos no mundo. No 

Brasil esta doença é a segunda causa de morte por doença infectocontagiosa, embora o 

País tenha reduzido a metade o numero de mortes por tuberculose. Um dos principais 

problemas para o controle desta doença é a baixa eficácia da vacina BCG em proteger 

adultos. O desenvolvimento de novas vacinas que induzam uma resposta imune eficaz 

e duradoura, ou que estimulem a BCG a aumentar a imunidade já existente é de grande 

valia. O objetivo desta dissertação foi avaliar e comparar se lipossomas 

microestruturados contendo HspX em diferentes formulações vacinais, associados ou 

não a adjuvantes conhecidos: CpG DNA ou MPL poderiam influenciar na resposta 

imune humoral e celular de camundongos contra o Mycobacterium tuberculosis. 

Nossos resultados mostram que lipossomas microestruturados contendo HspX foram 

imunogênicos e antigênicos. As formulações vacinais contendo o adjuvante CpG DNA 

foram as principais indutoras de resposta humoral e celular específica, principalmente 

com produção de IFN- e TNF- tanto por linfócitos T CD4
+
 quanto CD8

+
. 

Formulações vacinais contendo HspX e MPL induziram resposta imune humoral e 

ativaram principalmente linfócitos T CD8. A formulação vacinal que melhor reduziu 

as lesões pulmonares provocadas pelo Mycobacterium tuberculosis, assim como a 

carga bacilar foi a composta por lipossomas microestruturados contendo HspX e CpG 

DNA. Estes resultados demonstram pela primeira vez o uso de lipossomas 

microestruturados em formulações de vacinas com o antígeno HspX para a 

tuberculose.  
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ABSTRACT 

Tuberculosis is a disease that affects thousands of people in the World. 

Although Brazil Health Program had achieved the goal of reducing to 50% the rate of 

death induced by Tuberculosis, this disease continues to be the second cause of death 

by infectious disease. One of the main problems to control the disease is the low 

efficacy of BCG vaccine in protecting young adults. The development of new vaccines 

that induces long lasting immune response or that stimulate the immunity induced by 

BCG may improve the control of TB spreading. This study evaluated the use of 

microstructured liposomes containing HspX with or without MPL or CpG DNA 

adjuvants as vaccine for tuberculosis. The HspX specific humoral and cellular immune 

responses were compared between the different vaccine formulations. All vaccines 

containing liposome microparticules and HspX were immunogenic and antigenic. 

Vaccines formulated with CpG DNA and HspX induced the strongest humoral and 

cellular immune responses, mainly by generating IFN- and TNF-by both CD4 and 

CD8 T cells. HspX and MPL mainly induced CD8 T cell activation and humoral 

specific responses. After protection efficacy evaluation against Mycobacterium 

tuberculosis challenge, the vaccine formulation that reduced both lung inflammatory 

lesions and the bacterial load was the microstructured liposome containing HspX and 

CPG DNA. These results show for the first time the use of microstructured liposome 

as adjuvant and delivery system in HspX vaccine formulation for tuberculosis. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1.   Tuberculose  

A tuberculose (TB) ainda permanece como um dos maiores problemas de saúde 

pública do mundo. Estima-se que em 2011 ocorreram aproximadamente 9 milhões de 

novos casos e 1,4 milhões de mortes por TB (sendo que destes 430.000 mortes estão 

associadas ao vírus da Imunodeficiência adquirida-HIV) (Figura 1). O Brasil está entre 

os 22 países que concentram 82% dos casos de TB no mundo, sendo a Índia e a China, 

os países que representam 40% dos casos notificados (WHO 2012).  

No Brasil, a TB tem relação direta com a miséria e com a exclusão social, 

afetando principalmente, as favelas estando associada geralmente, às más condições de 

moradia e de alimentação, à falta de saneamento básico, ao abuso de álcool, tabaco e de 

outras drogas. Assim, a taxa de incidência de TB no Brasil, em 2011 foi de 36 casos 

para cada 100 mil habitantes. Os estados do Amazonas e Rio de Janeiro apresentaram 

maiores taxa de incidência no país. O estado de Goiás e o Distrito Federal tiveram as 

menores taxas de incidência. Enquanto a taxa de mortalidade por TB no Brasil, em 2011 

foi de 2,4 óbitos para cada 100 mil habitantes, reduzindo cerca de 22,6% nos últimos 10 

anos. Os estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco apresentaram as maiores taxa de 

mortalidade do país, enquanto Goiás e Distrito Federal mostraram as menores taxas de 

mortalidade por TB do país. (Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde 2012). 
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Figura 1. Novos casos de tuberculose e prevalência de HIV em novos casos de tuberculose mundial. (A) Estimativa de novos casos de TB a cada 

100 mil habitantes (B) Prevalência estimada de HIV em casos novos de TB em 100 mil habitantes. Todos os dados são referentes ao ano de 2011 

(Adaptada de WHO (2012)). 
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A TB é causada pelo bacilo álcool ácido resistente, Mycobacterium tuberculosis 

(Mtb), um patógeno intracelular, conhecido também como Bacilo de Koch, o qual foi 

descoberto por Robert Koch em 1882 (KAUFMANN; WINAU, 2005). O Mtb pode ser 

transmitido de pessoa para pessoa, através da fala, tosse ou espirro. Acredita-se que 1/3 

da população mundial esteja infectada com esse bacilo, dos quais 5 a 10% 

desenvolverão a doença ativa (Figura 2). Para o restante dos indivíduos infectados 

(cerca de 90-95%), a infecção primária é contida, e os bacilos permanecem em um 

estado de latência. Em uma pequena parte desses indivíduos (cerca de 10%) a infecção 

contida, pode reativar levando ao desenvolvimento da doença ativa. Isso ocorre 

geralmente em consequência de uma infecção secundária, imunossupressão, condições 

sanitárias precárias ou desnutrição (BOOM et al., 2003; FLYNN; CHAN, 2005; 

KAUFMANN, 2010; VERNON, 2013). 

 

 

Figura 2. Ciclo de infecção da TB. A figura mostra os números de novos casos de TB 

por ano, números de mortes por TB por dia e ano, números de indivíduos infectados 

com TB latente. (Fonte: Adaptação de Kaufmann (2010)). 

 

A infecção latente da TB (TBL) é caracterizada por resposta imune específica 

contra o Mtb, na ausência de sintomas clínicos. Somente uma pequena quantidade de 

indivíduos infectados com TBL, os quais são diagnosticados com base no teste 

tuberculínico (TST) ou por ensaios de liberação de Interferon-gamma (IGRAs), 
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desenvolvem a infecção. Na infecção latente, os bacilos são contidos em um estado 

persistente de não-replicação pelo sistema imune (CHEE et al., 2012).  

1.2. Imunopatologia da TB 

Uma pessoa infectada com TB ativa, ao falar, tossir ou espirrar transmite via 

aerossol bacilos de Mtb. Esses bacilos são inalados, atingindo os alvéolos pulmonares, 

onde são reconhecidos por vários tipos celulares como macrófagos alveolares, células 

dendríticas intersticiais e células epiteliais (KAUFMANN, 2010). Estudos mostram 

dentre, os macrófagos alveolares são as primeiras células a interagirem com o Mtb. Esse 

tipo celular reconhece os padrões moleculares associados a  patógenos (PAMPs) do Mtb 

por meio de receptores de reconhecimento do padrão (PRRs), que tem como finalidade 

induzir a fagocitose do Mtb, como: receptores para Fc de imunoglobulinas, 

complemento, manose, proteína surfactante, CD14, e CD43 (PETERSON et al., 1995; 

ZIMMERLI; EDWARDS; ERNST, 1996; ADEREM; UNDERHILL, 1999; 

RANDHAWA et al., 2005). Um dos principais PRRs presentes nos macrófagos são os 

receptores Toll like (TLRs), e aqueles que podem estar envolvidos no reconhecimento 

do Mtb são TLR-2, TLR-4, TLR-9 (KLEINNIJENHUIS et al., 2011). O TLR-2 forma 

um heterodímero com o TLR-1 ou TLR-6, este reconhece antígenos micobacterianos 

como as lipoproteínas de 19-kDa, a lipoarabinomanana (LAM) e o glicolipídeo 

manosídeo de fosfatidilinositol (PIM) (BRIGHTBILL et al., 1999; JONES et al., 2001). 

Esse reconhecimento do Mtb pelo macrófago via TLR-2 leva a sua ativação, induzindo 

a produção de catelecidina, um peptídeo com função microbicida (LIU et al., 2006). O 

TLR-4 ativa duas vias de sinalização, uma dependente de MyD88 e a outra dependente 

de TRIF (KAWAI; AKIRA, 2011). A via de ativação dependente de MyD88 transmite 

sinais que culminarão na ativação de NF-B levando a produção de citocinas pró-

inflamatórias. Já a ativação dependente de TRIF ativa o fator de transcrição IRF3, 

levando a produção de IFN-tipo I (PIHLGREN et al., 2013). O TLR-9 reconhece 

motivos de citosina e guanina não metilados no DNA micobacteriano. Alguns estudos 

in vitro mostraram que a produção de IL-12 induzida pelo Mtb por células dendríticas 

foi dependente de TLR-9 (KLEINNIJENHUIS et al., 2011). 

Macrófagos alveolares ativados secretam principalmente interleucina 12 (IL-12), 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-1 (IL-1), interleucina-8 (IL-8), fator de necrose 
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tumoral-alfa (TNF-α) e quimiocinas, as quais recrutam outros tipos celulares para o 

local da infecção. As primeiras células a chegarem ao sítio da infecção são os 

neutrófilos, logo em seguida monócitos e células dendríticas (SADEK et al., 1998; 

FLYNN; CHAN, 2001; KAUFMANN, 2004).  

A IL-12 produzida pelos macrófagos infectados age como fator de crescimento 

durante a fase de expansão dos linfócitos T em infecções pelo Mtb. Além disso, induz a 

induz a produção de IFN-γ pelas células natural killer (NK) e linfócitos T durante a 

infecção do Mtb. O IFN- é uma citocina que ativa a atividade microbicida dos 

macrófagos, pela produção de intermediários do nitrogênio, intermediários do oxigênio 

(NICHOLSON et al., 1996), pelo  aumento da capacidade de fagocitose  e do 

processamento do antígeno devido ao aumento da expressão das moléculas MHC I e II 

(FLYNN; CHAN, 2001). Além disso, o IFN-γ aumenta a produção de TNF- pelos 

monócitos infectados por Mtb (BANCROFT et al., 1989; SAMPAIO et al., 1992). O 

TNF- é uma citocina pró-inflamatória que está envolvida na regulação da apoptose de 

células infectadas, maturação de células dendríticas, indução da atividade microbicida 

de macrófagos murinos. O TNF- é crucial para a prevenção do estabelecimento da 

infecção por Mtb e para a manutenção da TBL (STENGER, 2005).  

Diferentes populações celulares podem ser geradas dependendo da via de 

ativação e das citocinas geradas pelas células da imunidade inata, como os macrófagos 

alveolares e as células dendríticas. Estas após passarem por um processo de maturação 

apresentam antígenos micobacterianos associados ao MHC de classe I e II aos linfócitos 

CTLs e T auxiliares (CD4) virgens, respectivamente. Após o reconhecimento dos 

antígenos micobacterianos ligados ao MHC, os linfócitos são ativados, proliferam e 

diferenciam em linfócitos efetores (FLYNN; CHAN, 2001). 

A produção de citocinas é de fundamental importância, pois atuam na 

diferenciação de subpopulações de células T CD4. Se este tipo celular for ativada com a 

participação da IL-12 produzidas por macrófagos e células dendríticas infectadas se 

diferenciam em células do tipo Th1 (resposta imune celular), que são eficientes nas 

infecções causadas por microrganismos intracelulares e caracterizadas pela produção de 

citocinas como IFN-, IL-2, IL-12, IL-18 e TNF. Já quando essas subpopulações de 

células T CD4 são ativadas por IL-4, se diferenciam em células do tipo Th2 (resposta 

imune humoral), caracteriza por atuar na regulação das lesões inflamatórias induzidas 
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pela infecção e produzem citocinas como IL-4, IL-5, IL-6, IL-13, IL-10 e TGF-β 

(COOPER; KHADER, 2008).  

A resposta imune humoral é mediada por anticorpos, que são glicoproteínas 

produzidas por células B e seu papel na proteção da TB é pouco estudado. Acredita-se 

que os anticorpos podem auxiliar na proliferação, diferenciação e sobrevivência de 

células T, e consequentemente no desenvolvimento de uma resposta imune celular 

protetora (ABEBE; BJUNE, 2009; MAGLIONE; CHAN, 2009).   

 Os linfócitos T CD8 não possuem um papel claro no controle da TB. Esse tipo 

celular é capaz de secretar citocinas como IFN- e TNF-α após o reconhecimento de 

antígenos micobacterianos ou por influência de células T CD4 (BOLD; ERNST, 2012; 

OTTENHOFF, 2012; OTTENHOFF; KAUFMANN, 2012; BEHAR, 2013). Além 

disso, os linfócitos T CD8 induzem apoptose de células infetadas, induzida pela 

liberação de grânulos que contêm proteínas perforina, granzima e granulisina, ou via 

FasL (CD95L) (COLLINS; KAUFMANN, 2001; BEHAR, 2013). 

Estudos recentes mostram que o Mtb possui capacidade de atrasar a iniciação da 

resposta imune adaptativa entre 2-3 semanas, tanto em seres humanos e como em 

camundongos (URDAHL; SHAFIANI; ERNST, 2011). O Mtb consegue persistir dentro 

de células hospedeiras, principalmente fagócitos profissionais, por mecanismos de 

evasão do sistema imune, como inibição da maturação do fagossoma e sua fusão com o 

lisossomo, inibição da autofagia, inibição de apoptose, e inibição da sinalização do 

receptor de Interferon-gamma (IFN-γ), inibição de intermediários reativos de oxigênio e 

nitrogênio e bloqueio do processamento e apresentação de antígeno (GUTIERREZ et 

al., 2004; ROHDE et al., 2007). 

Essa estratégia permite o estabelecimento da infecção do Mtb, gerando uma 

massa de bacilos infecciosos, resultando em dois tipos de populações de bactérias: as 

não-replicantes ou dormentes que são microrganismos que permanecem dentro de 

células infectadas em um estado de baixa atividade metabólica, representando um 

reservatório de bactérias que podem se reativar mais tardiamente; e as replicantes ativas, 

que são microrganismos ativos que estimulam a resposta imune, que culminam com 

lesões necróticas caseosas (KAUFMANN, 2004; OTTENHOFF, 2012; OTTENHOFF; 

KAUFMANN, 2012). Macrófagos infectados recrutam células do sistema imune, 

através da produção de citocinas e quimiocinas, formando uma estrutura organizada e 

dinâmica denominada granuloma. Isto ocorre em aproximadamente 90% dos casos. A 
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formação do granuloma culmina com o crescimento bacteriano (VOLKMAN et al., 

2004; DAVIS; RAMAKRISHNAN, 2009). Com o desenvolvimento da TB ativa, a 

formação do granuloma é caracterizada pela presença de várias células imunes em 

diferentes estágios de diferenciação (Figura 3.), como macrófagos infectados e não 

infectados, células gigantes multinucleadas (células de Langhans) contendo os bacilos, 

células epitelióides, macrófagos espumosos e na periferia a presença de fibroblastos, 

linfócitos T e B dispersos (ULRICHS; KAUFMANN, 2006; DAVIS; 

RAMAKRISHNAN, 2009; RAMAKRISHNAN, 2012; GUIRADO; SCHLESINGER, 

2013). A presença de macrófagos espumosos é essencial para a manuntenção do Mtb em 

granulomas, pois estes tipos celulares são repletos de ácidos graxos acumulados em seus 

grânulos lipídicos, servindo como reservatório para bactérias persistentes (D'AVILA et 

al., 2006; PEYRON et al., 2008). Além disto, os macrófagos espumosos estão sendo 

correlacionados como desenvolvimento de necrose dentro da lesão granulomatosa 

(PEYRON et al., 2008). Esse fenômeno pode ocorrer devido a frequente liberação de 

TNF-α por macrófagos infectados, ou pela liberação de lipoproteínas do processo de 

limpeza dos macrófagos como observado em lesões de arterosclerose (BUTON et al., 

1999; PEYRON et al., 2008). 
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Figura 3. Arquitetura típica de granuloma da TB. (A) Tecido pulmonar com formação de granuloma com necrose central. Amostra histológica 

corada por HE. (B) Esquema da estrutura celular constituinte de um granuloma classico. (Fonte: Adaptação de Gil et al.(2010); Guirado & 

Schlesinge (2013)). 
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1.3. Vacinas para o controle da TB 

A única vacina utilizada para o controle da TB é o Mycobacterium bovis- BCG 

(Bacilo Calmette- Guérin), que é uma cepa que foi atenuada pelo crescimento em meio 

de cultura durante 13 anos, para averiguar a diminuição da virulência em animais 

durante todo o período (POTTENGER, 1929). A primeira administração da BCG em 

crianças ocorreu na França em 1921. Atualmente a BCG é a vacina mais utilizada em 

crianças no mundo, e já foi administrada em aproximadamente 4 bilhões de indivíduos, 

proporcionando uma proteção contra formas graves de TB, incluindo a meningite 

tuberculosa e tuberculose miliar e proteção cruzada contra hanseníase (TRUNZ; FINE; 

DYE, 2006). 

No entanto, a eficácia da BCG em adolescentes e adultos contra TB pulmonar é 

duvidosa, com variação de 0 a 80% em ensaios clínicos (KOZAK; BEHR, 2011). 

Alguns fatores podem influenciar nessa diminuição na eficácia da BCG, por exemplo: 

co-infecções por helmintos (HATHERILL et al., 2009) ou pelo HIV, onde crianças com 

HIV possuem maior risco de desenvolver BCG-oses (HESSELING et al., 2007). Além 

disso, um estudo americano mostrou que vários fatores (como co-morbidade, nutrição, 

genética, intensidade exposição ao Mtb) combinados ou não, são responsáveis pela 

variabilidade da eficácia protetora da BCG (ARONSON et al., 2004). Já foi mostrado 

também que, a BCG não inibe a reativação da TBL (RODRIGUES; DIWAN; 

WHEELER, 1993).  

As principais linhas de pesquisas para novas vacinas contra TB se baseiam em 

duas abordagens: a primeira em melhoramento da BCG, através de manipulação 

genética, criando BCG recombinantes (rBCG) e a segunda desenvolvendo vacinas de 

subunidades protéicas que podem ser usadas como vacinas primárias ou como reforço 

para a vacinação com BCG (OTTENHOFF; KAUFMANN, 2012). Atualmente existem 

11 candidatas a vacina para TB, que seguem essas duas linhas de pesquisas (Quadro 1).
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Quadro 1. Vacinas para TB que estão em sendo testadas em humanos. 

Tipo Candidato Descrição 
Ensaio 

Clínico 

rBCG VPM 1002 

rBCG-expressando 

listeriolisina e deleção da 

uréase 

Fase II 

 rBCG30 rBCG-expressando Ag85B Fase I 

 Aeras-422 

rBCG-expressando 

perfringolisina e Ag85A,85B, 

Rv3407 

Fase I 

Vacina de 

subunidade protéica 

(Vetores virais) 

Oxford 

MVA85A/Aeras-

485 

Vírus Ankara modificado-

expressando Ag85A 
Fase II 

 
Crucell 

Ad35/Aeras-402 

Adenovirus de replicação 

deficiente 35-expressando 

Ag85A, Ag85B, TB10.4 

Fase II 

 AdAg85A 

Adenovirus de replicação 

deficiente 5-expressando 

Ag85A 

Fase I 

Vacina de 

subunidade protéica 

(Proteínas 

recombinantes com 

adjuvantes) 

Hybrid 1+IC31 
Fusão de  Ag85B e ESAT-6 

em adjuvante IC31 
Fase I 

 Hybrid 56+IC31 
Fusão de Ag85B, ESAT-6 e 

Rv2660c em adjuvante IC31 
Fase I 

 Hybrid 1+CAF01 
Fusão de Ag85B e ESAT-6 

em adjuvante CAF01 
Fase I 

 M72+AS01/ AS02 
Fusão de Rv1196 e Rv0125 

em adjuvante AS01 ou ASO2 
Fase IIa 

 
Aeras-404: 

HyVac4+IC31 

Fusão de Ag85B e TB10.4 

em adjuvante IC31 
Fase I 

(Adaptado de Kauffman (2012); Brennan & Thole (2012)). 

 

As vacinas BCGs precisam ser mais seguras, mais imunogênicas, induzirem uma 

proteção duradora e gerarem proteção contra cepas altamente virulentas. Uma estratégia 

utilizada para melhorar a imunogenicidade da BCG é a introdução de antígenos da 

região RD1 do Mtb, região ausente na BCG (como ESAT-6 e CFP-10) ou a super-

expressão de antígenos já existentes na BCG (como antígenos do complexo Ag85) 
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(TULLIUS et al., 2008). As vacinas de subunidades protéicas são baseadas em uma 

combinação de proteínas recombinantes com adjuvantes ou vetores virais atenuados. 

Elas podem ser usadas como vacinas primárias, mas também podem ser utilizadas como 

reforço para a BCG, onde ocorre uma primeira imunização com BCG e um reforço com 

a vacina de subunidade.  

Atualmente, das oitos vacinas de subunidades protéicas testadas em humanos, 

cinco são constituídas de proteínas recombinantes associadas a adjuvantes 

(KAUFMANN, 2012). Esses adjuvantes potencializam a resposta induzida aos 

antígenos. Todas essas vacinas de subunidades protéicas estão sendo usadas como 

reforço para a BCG. Porém a M72 + AS01 foi utilizada como vacina primária, 

mostrando que vacinas de subunidades protéicas podem ser usadas como reforço ou 

como vacina primaria (única). 

1.4.   HspX 

As proteínas secretadas e os componentes da parede celular do Mtb constituem 

os principais antígenos desse bacilo. Entre eles está a proteína de choque térmico HspX 

(Rv2031c), também conhecida como α-cristalina, Acr1, HSP16.3. Esta proteína é 

altamente expressa quando o bacilo se encontra em um ambiente de estresse dentro de 

macrófagos, como falta de oxigênio, nutrientes, baixo pH e acúmulo de radicais livres 

(WAYNE, 1994; O'TOOLE; WILLIAMS, 2003).  A produção do HspX dentro de 

macrófagos infectados é relacionada a sobrevivência do Mtb dentro dessas células. Por 

ser uma chaperonina independente de ATP, essa proteína forma um complexo homo-

oligoméricos, a qual previne a agregação de proteínas desnaturadas, auxiliando na 

redobragem de outras proteínas (VAN MONTFORT; SLINGSBY; VIERLING, 2001; 

NARBERHAUS, 2002; KENNAWAY et al., 2005; QAMRA et al., 2005).   

Em conseqüência da abundante expressão de HspX na fase de latência, mas não 

durante a fase ativa, acredita-se que este antígeno facilite a sobrevivência do Mtb 

durante a tuberculose latente (TBL) (YUAN; CRANE; BARRY, 1996; SIDDIQUI; 

AMIR; AGREWALA, 2011). Para sustentar essa idéia, estudos in vitro mostraram que 

quando se deleta do Mtb, o gene que codifica o HspX, ocorre o aumento do ritmo de 

crescimento da bactéria, indicando que o HspX esteja relacionada à capacidade do 

bacilo de se manter em estado  de dormência (HU et al., 2006). Além disso, a proteína  
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HspX mostrou ser antigênica e imunogênica, por ser reconhecida por anticorpos tanto 

de indivíduos com TB ativa quanto TBL (DEMISSIE et al., 2006; RABAHI et al., 

2007; KHAN et al., 2008). Deste modo a utilização de antígenos relacionados à fase de 

latência da infecção pelo Mtb na construção de vacinas poderia alavancar os estudos de 

novas vacinas por direcionar a resposta imune para a TBL evitando a reativação da 

doença. 

Vários estudos utilizando HspX (proteína recombinante ou DNA) demonstraram 

que a proteína induz uma resposta imune celular e humoral (DEY et al., 2011; 

TAYLOR et al., 2012).  Gelluk e colaboradores (2012), demonstraram que imunizações 

com poliepítopos de HspX direcionados para a resposta de linfócitos T CD8 foram 

imunogênicos e antigênicos. Foi mostrado também que rBCG- expressando HspX 

aumenta a eficácia da BCG, além de aumentar a sobrevivência de camundongos 

imunocomprometidos (SHI et al., 2010; SPRATT; BRITTON; TRICCAS, 2010). Este 

antígeno também tem sido utilizado em associação a outras proteínas do Mtb. De Sousa 

e colabroradores (2012) construíram e testaram a capacidade de uma proteína de fusão 

composta por HspX, Ag85C e MPT51 (denominada CMX) induzir uma resposta imune 

contra a TB. Essa proteína de fusão mostrou-se antigênica em humanos, antigênica e 

imunogênica em camundongos.  Esse resultado e de outros pesquisadores, mostram que 

mesmo quando associado a outros antígenos recombinantes do Mtb, o HspX conserva 

sua habilidade em induzir resposta imune predominante de células Th1 e geração de 

CTLs (CHEN et al., 2010; LI et al., 2011; NIU et al., 2011; DE SOUSA et al., 2012). 

1.5.  Adjuvantes utilizados em vacinas (CpG DNA e MPL) 

Formulações vacinais de subunidade protéica têm nas suas composições 

adjuvantes que são moduladores da resposta imune. Logo, os adjuvantes exercem papel 

crucial na definição e na qualidade da resposta imune a ser desenvolvida (MACLEOD 

et al., 2011). 

O  CpG DNA é um adjuvante formado por oligonucleotídeos sintéticos que 

expressam citosina e guanina não metilados (WAGNER, 1999). Depois da 

internalização pelas células alvo, o CpG DNA atinge o compartimento endossomal, 

onde são reconhecidos via TLR-9. Nos seres humanos, as células B e células dendríticas 

são os tipos de células que expressam TLR-9 e podem responder à estimulação CpG 
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DNA. Já em camundongos, as células que expressam TLR-9 são monócitos, 

macrófagos e células dendríticas (BAUER et al., 2001; KADOWAKI; ANTONENKO; 

LIU, 2001; TAKESHITA et al., 2001). O CpG DNA ativa células dendríticas e células 

B, o que contribui para a indução de ambas respostas imune tanto inata como 

adaptativa. Logo, células B ativadas por CpG DNA regulam a expressão do receptor Fc 

e moléculas co-estimulatórias, que inclui MHC de classe II, CD40, CD80 e CD86. Já 

células dendríticas ativadas por CpG DNA induzem a expressão de CD40, CD54, 

CD80, CD86 e as moléculas de MHC de classe II, o aumento da produção de IL-1, IL-

6, IL-12,IL-18 e TNF-α e a resistência à apoptose de induzida por IL-4  (BODE et al., 

2011). Em conseqüência a essas múltiplas funções o CpG DNA  é utilizado como 

adjuvante em vacinas. 

Vários estudos demonstram que o CpG DNA estimulou a resposta imune 

humoral induzida por vacinas contra várias doenças como: leishmaniose, hepatite B, 

gripe, e sarampo, aumentando os títulos de anticorpos específicos (MCCLUSKIE; 

DAVIS, 1998; VON HUNOLSTEIN et al., 2001). Nosso grupo de pesquisa vem 

estudando algumas vacinas para TB utilizando CpG DNA. Primeiramente, Silva e 

colaboradores 2009, utilizaram o CpG DNA em associação ao antígeno MPT-51, 

conseguindo a redução de dois Logs na carga bacilar do pulmão de camundongos 

infectados. Logo depois, nosso grupo demonstrou que o CpG DNA associados a 

proteínas como HspX ou uma fusão das proteínas recombinantes Ag85C, MPT51 e 

HspX (CMX) induziram altos níveis de anticorpos tanto da classe IgG1 quanto IgG2a 

em camundongos (CHEN et al., 2010; DE SOUSA et al., 2012). 

O monofosforil lipídio A (MPL) é adjuvante constituído do derivado não toxico 

do lipídio A comum a todos os lipopolissacarídeos (LPS), onde este é constituinte da 

membrana externa de todas as bactérias Gram-negativas (MACLEOD et al., 2011). 

Apesar das mais de 30 atividades biológicas atribuídas ao LPS, este não pode ser 

utilizado como adjuvante para vacinas, devido a molécula intacta ser altamente tóxica. 

Assim, o MPL que é consideravelmente menos tóxico, mas que ainda mantém sua 

atividade imuno-estimulatória (STEINHAGEN et al., 2011; ALVING et al., 2012).  

Esse adjuvante é reconhecido via TLR-4, o qual é ativado por duas vias de 

sinalização uma dependente de MyD88 culminando na ativação de NF-B, com a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, e a outra dependente de TRIF ativando IRF3 

levando a produção de interferons do tipo I. O MPL possui menor toxicidade do que o 

LPS e ativa preferencial a TRIF. Estudos mostram que a ativação por TLR-4 induz a 
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ativação inicial de células B, além de aumentar a produção de IL-6 (MACLEOD et al., 

2011; PIHLGREN et al., 2013). Esse adjuvante induz preferencialmente a produção de 

anticorpos IgG2a, auxiliando na geração de resposta Th1 em camundongos (MOORE; 

MCCARTHY; MILLS, 1999; STEINHAGEN et al., 2011). 

O MPL foi liberado recentemente como adjuvante constituinte de vacinas em 

humanos. No caso da TB, em um sistema de adjuvante constituído de lipossoma, MPL e 

um derivado de saponina (QS21), denominado AS01, o qual esta sendo utilizado em 

ensaios clínicos de fase I e II (ALVING et al., 2012). Estudos demonstram que o MPL 

associado a HspX nativo, induz ativação de células T CD4 multifuncionais (produção 

simultânea de IL-2; IFN- e TNF-α) em camundongos (TAYLOR et al., 2012).  

1.6. Uso de lipossomas em vacinas de subunidades proteícas 

O uso de lipossomas como carreadores de antígenos em vacinas de subunidades 

tem se tornado uma estratégia alternativa no desenvolvimento de vacinas para TB, o que 

tem produzido bons resultados (AGGER et al., 2006; AGGER et al., 2008).  

Os lipossomas podem variar em tamanho, estrutura e composição, sendo estas 

características determinantes na resposta a ser induzida pelo antígeno carreado 

(WATSON; ENDSLEY; HUANG, 2012). Estes apresentam a vantagem de terem 

facilidade de preparação, baixa toxicidade e imunogenicidade (ZHOU; BOSCH; 

SALGALLER, 2002; TORCHILIN, 2005; REDDY; SWARTZ; HUBBELL, 2006; 

TACKEN; TORENSMA; FIGDOR, 2006; VANGALA et al., 2007; BHOWMICK et 

al., 2010; MCNEIL et al., 2011; MOON et al., 2011), porém o uso de lipossomas para 

formulações vacinais utilizando antígenos de fase de latência da TB ainda é pouco 

estudado. A estruturação dos lipossomas em nanopartículas parece ser promissora 

principalmente quando lipossomas catiônicos como o CAF01 foram utilizados para a 

TB (AGGER et al., 2008; CHRISTENSEN et al., 2009). Lipossomas catiônicos estão 

associados ao aumento da resposta imune humoral, elevada produção de citocinas, 

como: IL-1b, IL-2, IL-12, IFN- e TNF-α (GIDDAM et al., 2012). 

De acordo com Brewer e colaboradores (1998), os tamanhos das partículas 

podem influenciar diretamente a resposta imune a ser induzida, onde partículas menores 

que 150nm induzem respostas Th2 e quando estas partículas são maiores, uma resposta 

Th1 é induzida, no entanto este fato ainda é controverso. Henriksen-Lacey e 
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colaboradores (2011) em seu trabalho recente mostraram que o tamanho do lipossoma 

não influencia na resposta imune a ser desenvolvida pelo antígeno carreado e sim o tipo 

de adjuvante usado na composição deste (CARSTENS et al., 2011; HENRIKSEN-

LACEY et al., 2011).  

Com base no modo de preparação dos lipossomas, estes podem formar vesículas 

unilamelares, oligolamelares e multilamelares, o que pode afetar o tipo de resposta 

induzida. Lipossomas multilamelares parecem formar depósito, pois sua taxa de 

liberação de moléculas é mais lenta quando comparada com lipossomas unilamelares 

(FREZARD, 1999).  

Desse modo, essa nova estratégia utilizando lipossomas, proporciona um método 

eficaz na entrega de antígeno, sendo capazes de ativar diferentes respostas imunes, 

devido ao seu tamanho. Eles proporcionam uma liberação lenta de antígeno e prolonga a 

exposição ao sistema imune. Além disso, são capazes de induzir resposta imune 

humoral e celular, sendo assim muito interessante seu uso em novas estratégias de 

vacinas (GREGORY; TITBALL; WILLIAMSON, 2013).  
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2. JUSTIFICATIVA 

A TB é uma das enfermidades que causam mais mortes no mundo nos dias 

atuais, principalmente em países subdesenvolvidos, como na África subsaariana, 

principalmente quando associada á co-infecção com a HIV (WHO, 2011). 

Aproximadamente um terço da população mundial esta contaminada com o 

bacilo Mycobacterium tuberculosis, causador da TB. Segundo a WHO (2011), cerca de 

8,5 a 9,2 milhões de pessoas foram infectadas por estes bacilos, acarretando em 1,5 

milhões de mortes. O Brasil está entre os 22 países que concentram 82% dos casos de 

TB no mundo, com taxa de incidência de 36 casos a cada 100 mil habitantes.  

A Mycobacterium bovis-BCG é a única vacina disponível para o controle da 

TB. Essa vacina apesar de ser barata e muito usada, apresenta eficácia variável, que 

pode ser explicada por vários fatores, dentre eles diferenças genéticas entre as 

populações, variações na virulência das diversas cepas do Mtb e os diferentes níveis de 

proteção contra as diferentes formas clínicas da TB (Skeiky & Sadoff, 2006). 

Adicionalmente devido aos sérios problemas causados com a BCG (causa riscos em 

indivíduos imunocomprometidos, baixa eficácia em adultos), há a necessidade do 

desenvolvimento de uma nova vacina contra a TB.  

Existem 12 vacinas para tuberculose sendo testadas em ensaios clínicos, no 

entanto, a eficácia destas vacinas ainda não pode ser predita e a WHO continua a 

estimular o desenvolvimento de novas vacinas até que uma vacina candidata possa 

substituir efetivamente a vacina BCG. Lipossomas têm sido utilizados como um novo 

método no desenvolvimento de vacinas para TB, resultando em resultados promissores 

(Agger et al. 2008, Eschen et al. 2009). Estudos mostram que o tamanho do lipossoma 

possui um papel importante, pois proporcionam uma liberação lenta de antígeno e 

prolonga a exposição ao sistema imune (Henriksen-Lacey et al. 2011). Assim, o uso de 

lipossomas com um tamanho que mimetizam a um micro organismos (5µm), ainda não  

foi estudado.  

Baseado nos estudos apresentados acredita-se que mudanças no 

desenvolvimento de novas vacinas para a tuberculose envolvam estudos para melhorar o 

sistema de entrega destas vacinas ou a procura de novos adjuvantes. 



17 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.       Objetivo Geral  

Avaliar se lipossomas microestruturados em diferentes formulações vacinais 

contendo HspX, e/ou adjuvantes CpG DNA ou MPL poderiam influenciar na resposta 

imune humoral e celular em camundongos isogênicos da linhagem BALB/c. 

3.2.       Objetivos Específicos  

 Comparar a resposta imune humoral apresentada por camundongos 

BALB/c vacinados com as diferentes formulações vacinais;  

 Comparar a resposta imune celular apresentada por camundongos 

BALB/c vacinados com as formulações vacinais após infecção endovenosa com Mtb;  

 Comparar a eficácia protetora das formulações vacinais através do 

desafio com Mtb. 
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4. MÉTODOS 

4.1.    Animais 

Foram utilizados 48 camundongos BALB/c fêmeas, com idade entre 6-8 

semanas provenientes da Divisão de Produção de Animais S.P.F (Specific Pathogen 

Free) adquiridos do Centro Multidisciplinar para investigação Biológica na Área da 

Ciência em Animais de Laboratório (CEMIB) – Unicamp (Campinas, São Paulo, Brasil)  

foram mantidos em micro isoladores acoplados à estante ventilada contendo filtros 

HEPA para entrada e saída de ar, com água e dieta ad libitum. A temperatura ambiente 

foi mantida entre 20-24ºC, com umidade relativa entre 40-70% com ciclos de luz/escuro 

de 12 h.  

Todos os animais foram mantidos de acordo com as orientações da Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL/COBEA). O protocolo para 

este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade 

Federal de Goiás (Numero de Protocolo: 229/11). 

4.2.     Produção da proteína recombinate HspX 

A proteína HspX foi produzida em E. coli BL21 pLysS eletrocompetente que foi 

transformada com o plasmídeo pET23a/HspX por eletroporação. O plasmídeo contendo 

o antígeno foi fornecido pela Universidade Estadual do Colorado (Colorado State 

University, Fort Collins, Colorado, Estados Unidos) (Contrato n° N01-AI-75320A). As 

células transformadas foram plaqueadas em meio LB ágar contendo ampicilina (100 

μg/mL) e cloranfenicol (20 μg/mL), e incubadas por 18 h a 37°C. Em seguida, as 

bactérias recombinantes foram selecionadas e crescidas em meio LB caldo contendo 

ampicilina e cloranfenicol sob agitação a 37°C, até atingirem fase exponencial, 

determinada pela leitura da absorbância (A = 1,0 a 600 ηm). Neste momento foi 

adicionado 0,4 mM de isopropylthio-β-galactoside (IPTG) na cultura, sendo esta 

mantida por 4 h sob agitação a 37ºC. Em seguida, a cultura foi centrifugada à 6.000 rpm 

para obtenção do sedimento bacteriano. Esse foi purificado em condições desnaturante, 
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com base na presença de 6xHis-tag no N-,terminal através da aplicação em colunas de 

afinidade de  Ni-NTA Fast Start Kit (QIAGEN). O sedimento celular foi coletado por 

centrifugação e ressuspendido em 8 mL de tampão de lise de desnaturação (6 M 

guanidina HCl, fosfato de sódio 20 mM, pH 7,8, 500 mM NaCl). Após a adição do 

lisado sobre a coluna de Ni-NTA e extensas etapas de lavagem, a proteína  

recombinante foi eluída com tampão de eluição (8 M uréia, 20 mM de Na2HPO4, 500 

mM de NaCl, 500 mM de imidazole, pH 4,0. Depois do processo de purificação, a 

proteína foi analisada e quantificada em SDS-PAGE.  

4.3.     Preparação dos Lipossomas 

Lipossomas microestruturados contendo HspX foram preparados pelo método de 

hidratação de filme lipídico. Em resumo, fosfatidilcolina (PC) foi dissolvida em 

clorofórmio e colocada em um tubo de vidro, de modo a obter um filme lípidico fino e 

seco, o solvente orgânico foi removido sob atmosfera de nitrogênio. O tubo foi mantido 

sob vácuo durante 24 h para assegurar a remoção completa do solvente residual. O filme 

lípidico seco foi então hidratado com 1 mL de solução de vacinas diluídas em PBS. A 

dispersão foi agitada em vórtex durante 5 min e posteriormente levada ao sonicador de 

banho para homogeneização. As formulações foram preparadas para conter 30 mM de 

PC. O diâmetro médio dos lipossomas foi determinado por dispersão dinâmica de luz 

(DLS) no instrumento Zetasizer Nano S (Malvern). 

4.4.     Esquemas de Imunização e desafio 

Os camundongos foram agrupados ao acaso em 11 grupos de 6 animais,  cada 

grupo recebeu o seguinte tratamento: 

 Grupo 1 (Lipossoma): camundongos imunizados 3 vezes com 100 µL de 

lipossoma, subcutâneo (sc) com intervalo de 21 dias entre cada imunização- 

(Lipossoma); 

 Grupo 2 (L-CpG DNA): camundongos imunizados 3 vezes com100 µL de 

lipossoma contendo CpG DNA (ODN 1826 - InvivoGen), subcutâneo (sc) com 

intervalo de 21 dias entre cada imunização; 
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 Grupo 3 (L-MPL): camundongos imunizados 3 vezes com 100 µL de lipossoma 

contendo MPL (Monophosphoryl Lipid A from Salmonella entérica serotype 

Minnesota Re 595-Sigma Aldrich), subcutâneo (sc) com intervalo de 21 dias 

entre cada imunização; 

 Grupo 4 (L-HspX): camundongos imunizados 3 vezes com 100 µL de lipossoma 

contendo HspX, subcutâneo (sc) com intervalo de 21 dias entre cada 

imunização; 

 Grupo 5 (HspX-CpG DNA): camundongos imunizados 3 vezes com 100 µL de 

HspX associado ao CpG DNA, subcutâneo (sc) com intervalo de 21 dias entre 

cada imunização; 

 Grupo 6 (L-HspX-CpG DNA): camundongos imunizados 3 vezes com100 µL de 

lipossoma contendo HspX associado ao CpG DNA, subcutâneo (sc) com 

intervalo de 21 dias entre cada imunização; 

 Grupo 7 (HspX-MPL): camundongos imunizados 3 vezes com 100 µL de  HspX 

associado ao MPL, subcutâneo (sc) com intervalo de 21 dias entre cada 

imunização; 

 Grupo 8 (L-HspX-MPL): camundongos imunizados 3 vezes com 100 µL de 

lipossoma contendo HspX associado ao MPL, subcutâneo (sc) com intervalo de 

21 dias entre cada imunização; 

 Grupo 9 (BCG): camundongos imunizados 1 vez com 100 µL de BCG Moreau 

10
5 

UFC/mL, subcutâneo (sc). 

 Grupo 10 (Controle salina-infecção): camundongos imunizados 3 vezes com 100 

µL de Salina estéril, subcutâneo (sc) com intervalo de 21 dias entre cada 

imunização e desafiados com Mtb; 

 Grupo 11 (Controle salina): camundongos imunizados 3 vezes com 100 µL de 

Salina estéril, subcutâneo (sc) com intervalo de 21 dias entre cada imunização. 

Estes animais não foram infectados com Mtb.  

O antígeno HspX e os adjuvantes CpG DNA e MPL foram utilizados na 

concentração de 20 µg/mL, como descrito em Silva e colaboradores (2009) e De Sousa 

e colaboradores (2012). 

Os animais dos grupos 1-10 foram infectados com Mtb sessenta dias após a 

vacinação. Sessenta dias após o desafio, todos os animais do esquema vacinal foram 

eutanasiados para análise da resposta imune induzida e eficácia protetora das vacinas. 
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4.5.     Preparo da BCG 

A cepa BCG Moreau foi preparada como descrita anteriormente por Junqueira-

Kipnis e colaboradores (2013). A cepa BCG oriunda do Instuto Butantan, foi cultivada 

em meio Middlebrook 7H9 suplementado com OADC (ácido oleico albumina dextrose 

catalase) e Tween 80 à 0,05%, sob agitação a 37°C por 21 dias, quando então, foram 

lavadas com igual volume de solução gelada de glicerol 10% gelado. Alíquotas de 100 

µL foram alicotadas em criotubos e congeladas à -80°C e após algumas semanas, foram 

selecionadas aleatoriamente, para determinação da UFC (Unidades formadoras de 

colônias). Estas foram diluídas seriadamente 10, 100, 1000, 10000 vezes resultando nas 

diluições 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

 e 10
-4

, respectivamente, quando então foram plaqueadas em 

meio Milddlebrook 7H11 suplementado com OADC. Após 21 dias de incubação a 37°C 

em estufa com atmosfera úmida contendo 5% de CO2, as colônias isoladas (de 20 a 80) 

foram contadas e utilizadas para determinar a concentração do estoque da vacina BCG 

Moreau em UFC/mL. No dia da imunização, o inóculo foi diluído em PBS, Tween 80 a 

0,05% na concentração de 10
6 

UFC/mL, 100 µL do inóculo foi administrado pela via 

subcutânea, sendo inoculado, portanto 10
5 

UFC/animal. 

4.6.     Infecção endovenosa com Mtb 

A cepa de Mycobaterium tuberculosis (H37Rv) fornecida pela Universidade 

Estadual do Colorado (Colorado State University, Fort Collins, Colorado, Estados 

Unidos) foi cultivada em meio Milddlebrook 7H9 suplementado com OADC, contendo 

Tween 80 a 0,05% até a fase log de crescimento, depois foram aliquotadas e mantidas 

no freezer -80°C. O estoque foi plaqueado e quantificado um mês após o congelamento.  

Diluições centesimais do estoque foram plaqueadas em meio Milddlebrook 7H11 

suplementado com OADC e as UFCs foram contadas. No dia da infecção, o inóculo foi 

diluído em PBS, Tween 80 a 0,05% na concentração de 10
8 

UFC/ mL, 100 µL do 

inóculo foi administrado pela via intravenosa (via plexo retro-orbital), sendo inoculado, 

portanto 10
7 

UFC/animal.  
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4.7.     Determinação das Unidades formadoras de colônias (UFC) 

Para verificar a carga bacteriana recuperada após um dia de infecção (carga 

bacteriana infectante), um camundongo de cada grupo foi eutanasiado, um dia após a 

infecção. O pulmão foi removido e homogeneizado em PBS, Tween 80 a 0,05%. O 

homogenato foi plaqueado em placas contendo meio Milddlebrook 7H11 suplementado 

com OADC com posterior incubação de 21 dias a 37°C em estufa com atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2. Após 21 dias de incubação, as colônias isoladas foram contadas 

para determinar a UFC (unidades formadoras de colônias).  

Para determinar a proteção conferida pela vacinação, após 60 dias de infecção, 

os cinco camundongos restantes de cada grupo foram eutanasiados. Os lóbulos 

pulmonares apicais e medianos direito do pulmão foram homogeneizados em PBS, 

Tween 80 a 0,05%. O homogenato foi plaqueado em placas com meio Milddlebrook 

7H11 suplementado com OADC com posterior incubação de 21 dias a 37°C em estufa 

com atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Após este período, as colônias isoladas 

foram contadas para determinar a UFC. 

4.8.    Ensaio Imuno-enzimático (ELISA) 

Foram coletados sangue para a obtenção de soro e realização da técnica de 

ELISA para a detecção de anticorpos IgG1 e IgG2a específicos para HspX. Placas de 

poliestireno de 96 orifícios (Nunc) foram adsorvidas com HspX (10 µg/mL) diluídos em 

tampão carbonato/bicarbonato de sódio 0,05M (pH 9,6) e incubadas por 18 h a 4°C. 

Após este período, as placas foram bloqueadas por 2 h a 37°C com tampão 

carbonato/bicarbonato de sódio contendo leite desnatado 1%. As amostras de soros 

foram diluídas a 1:160 e adicionadas nos orifícios, com posterior incubação por 2 h a 

37°C. Depois as placas foram lavadas seis vezes com Tampão Sódio- Fosfato (PBS) 

Tween 20 0,05%. Os anticorpos conjugados a biotina (anti-mouse IgG1 e IgG2a 

Pharmingen) foram diluídos a 1:5000 em PBS contendo leite desnatado 0,1% (PBSL) e 

adicionados aos orifícios da placa. Após incubação por 1 h a 37°C, as placas foram 

lavadas por seis vezes com PBS Tween 20 0,05%. Estreptoavidina-peroxidade (BD 

Biosciences) diluída em PBSL a 1:10000 foi adicionada aos orifícios e   as placas foram 

incubadas por 1 h a 37°C. Novamente as placas foram lavadas. A reação foi revelada 
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com o tampão citrato-fosfato pH 4,5 contendo OPD (ortho-phenylenediamine - Merck) 

e água oxigenada a 20 V. A  reação enzimática foi finalizada com a adição de ácido 

sulfúrico 4 N. As placas foram lidas a 492 ηm na leitora de ELISA (Labsystems 

Multiskan Thermo). 

4.9.   Obtenção das células do baço 

O baço foi coletado dos camundongos, passado em filtro de 70 µm para células 

(BD Biosciences, Lincoln Park, NJ) e as células ressuspendidas em meio RPMI (RPMI 

médium 1640 GIBCO). Os eritrócitos foram lisados com solução de lise (0,15 M 

NH4Cl, 10 mM KHCO3), depois as células foram lavadas e ressuspendidas em meio 

RPMI complementado (cRPMI) de 10% de soro bovino fetal, 0.15% de bicabornato de 

sódio, 1% de L-glutamina (200 mM SIGMA), 1% de penicilina-estreptomicina (200 

mM SIGMA), 1% de piruvato de sódio (SIGMA), 1% de aminoácidos não essenciais 

100X (SIGMA). Posteriormente, as células foram contadas utilizando a câmara de 

Neubauer e ajustadas para 1x10
6
/mL. 

4.10.   Obtenção das células do pulmão 

As células dos lóbulos pulmonares acessórios e esquerdo foram digeridas como 

descrita anteriormente por Junqueira-Kipnis e colaboradores (2003). O sangue do 

pulmão foi lavado com 5 mL de solução gelada contendo PBS e 45 U/mL de Heparina 

(Sigma-Aldrich). Após coletado, o pulmão foi tratado com uma solução de DNAse IV 

(30 µg/mL; Sigma- Aldrich) e Collagenase III (0,7 mg/mL; Sigma- Aldrich) por 1h a 

37°C. Para a obtenção das células, o homogenato foi passado em filtro de 70 µm para 

células. Os eritrócitos foram lisados com solução de lise, depois as células foram 

lavadas e ressuspendidas em meio cRPMI. Posteriormente, as células foram contadas e 

ajustadas para 1x10
6
/mL. 

4.11.     Avaliação celular de citocinas do baço e pulmão  

Foram distribuídos 200 µL de suspensão celular de baço e pulmão em placa de 

cultura celular de 96 orifícios (Corning). As células foram cultivadas sem estímulo 
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(Meio), ou estimuladas com ConA (1 µg/mL) em um dos orifícios e em outro com o 

antígeno rHspX (10 µg/mL). As células foram incubadas em estufa com atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2 a 37°C por 4 h. Após este período, foi acrescentado 

monensina (eBioscience) na concentração de 3 mM e as culturas foram submetidas a 

nova incubação por 6 h. Depois, as células foram marcadas com anticorpos 

extracelulares anti: PercP-CD4 (BD PharMingen); PE-CD8 (eBioscience) por 30 min., 

lavadas com PBS contendo 0,1% de azida sódica, fixadas e permeabilizadas com Perm 

Fix/Perm Wash (BD PharMingen). Logo depois, as células foram marcadas com 

anticorpos intracelulares anti: FITC-TNF-α (eBioscience); APC-IFN-γ (eBioscience) 

por 30 min e lavadas com Perm Wash. Todas as análises foram realizadas com 

aquisição de 50.000 eventos no Citomêtro de Fluxo BD Biosciences FACSCanto II 

(Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica – FarmaTec/UFG) e os dados foram 

analisados com o software BD FACSDiva. Os linfócitos foram selecionados baseando 

nas características de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC).  

4.12.    Histopatológico 

Sessenta dias após a infecção intravenosa, os lóbulos pulmonares caudais direito 

foram fixados com formol a 10% tamponado. Os espécimes foram processados em 

histotécnico automático, incluídos em parafina e seccionados em micrótomo (Leica 

RM2165). Obteve-se de cada bloco cortes consecutivos de 5 µm os quais foram 

colocados sobre lâminas histológicas e corados pelo método de hematoxilina e eosina 

(HE) para análise em microscopia de luz (Axio scope.A1_ Carl Zeiss), utilizando o 

programa AxioVision 4.7. O score foi realizado pela medição da área lesionada de três 

campos representativos do órgão, com score máximo de 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.13.   Análise estatística 

Os resultados apresentados neste trabalho foram tabulados no Prism 5 software 

(Graphpad Software 5.0), expressos como média ± SD. A comparação entre os grupos 

foi dada pela análise de variância (ANOVA). Analise estatística múltipla (Kruskal 

Wallis seguido de teste de Dunn’s) foi utilizada para avaliar as possíveis diferenças 

entre os grupos. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativo.  
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5. RESULTADOS 

5.1.     Lipossomas microestruturados contendo HspX induzem anticorpos da classe 

IgG2a e IgG1 específicos.  

 

Para avaliar o papel das formulações vacinais contendo lipossoma 

microestruturado, camundongos BALB/c foram imunizados com HspX, ou HspX-CpG 

DNA ou HspX-MPL, como descrito nos material e métodos (Figura 4A e B).  

 

Figura 4. Esquema vacinal e fotomicrografia da dispersão de lipossomas 

microestruturados. (A) esquema vacinal, camundongos foram imunizados três vezes via 

subcutânea, com formulações vacinais contendo lipossomas microestruturados e HspX, 

associados ou não aos adjuvantes CpG DNA e MPL. Trinta dias após ultima 

imunização o soro dos camundongos foi obtido para realização do ELISA. Sessenta dias 

após a última imunização, os camundongos foram desafiados por via endovenosa com 

10
7 

UFC/mL de Mtb. Após sessenta dias da infecção, os camundongos foram 

eutanasiados e os pulmões coletados para plaqueamento e contagem das UFC, 

citometria e histopatológico. (B) Fotomicrografia de formulação vacinação composta de 

lipossomas microestruturados (5µm) contendo HspX. Os experimentos foram repetidos 

três vezes. 

 

Como controles foram utilizados grupos de camundongos imunizados apenas 

com os adjuvantes (CpG DNA ou MPL). Camundongos imunizados com formulações 

vacinais contendo HspX, independente das formulações vacinais, apresentaram níveis 
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séricos elevados de anticorpos da classe IgG1 e IgG2a, quando comparado aos controles 

(Figura 5A e B). 

 

 

Figura 5. Lipossomas microestruturados contendo HspX induzem anticorpos da classe 

IgG2a e IgG1 específicos anti-HspX. Camundongos BALB/c foram imunizados três 

vezes com lipossomas microestruturados e HspX associados ou não com aos adjuvantes 

CpG DNA ou MPL. Trinta dias depois da ultima imunização, os níveis séricos de 

anticorpos IgG1 (A) e IgG2a (B) foram avaliados. Os gráficos mostram as médias e os 

desvios padrões de 6 animais por grupo. Diferença estatística: * (p<0,05) as 

formulações vacinais e o grupo Lipossoma.  

 

 Para avaliar se a infecção com Mtb poderia resgatar a resposta imune induzida 

pelas formulações vacinais, sessenta dias após a última imunização, camundongos 

BALB/c foram desafiados com Mtb e após sessenta dias de infecção, os níveis séricos 

de anticorpos foram dosados (Figura 6A e B). Observou-se que após a infecção os 

níveis de anticorpos tanto da classe IgG1 quanto IgG2a foram mantidos pelos grupos 

imunizados com a proteína HspX. 

 

Figura 6. Comparação dos níveis de anticorpos específicos de animais vacinados com 

lipossoma microestruturado contendo HspX após desafio com M. tuberculosis. 

Camundongos BALB/c foram imunizados com lipossomas microestruturados e HspX 
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associados ou não com os adjuvantes CpG DNA ou MPL. Após a última imunização, os 

camundongos foram desafiados com Mtb (10
8 

CFU/mL). Sessenta dias depois do 

desafio, os níveis séricos de anticorpos IgG1 (A) e IgG2a (B) foram avaliados. Os 

gráficos mostram as médias e os desvios padrões de 5 animais por grupo. Diferença 

estatística: * (p<0,05) entre as formulações vacinais e o grupo controle Infecção. Este 

resultado representa um de três experimentos independentes. 

 

 

 Animais controles infectados não apresentaram níveis detectáveis de anticorpos 

anti-HspX (Figura 7). Esses resultados mostram que as formulações vacinais contendo a 

proteína HspX foram imunogênicas e antigênicas e a infecção sozinha não foi capaz de 

induzir resposta imune humoral específica para o HspX. 

 

Figura 7. Níveis séricos de anticorpos específicos anti-HspX depois do desafio com M. 

tuberculosis. Camundongos BALB/c foram imunizados com lipossomas 

microestruturados, lipossomas microestruturados associados a CpG DNA ou MPL 

foram desafiados com 10
7 

UFC/animal de Mtb. Sessenta dias após o desafio, os níveis 

séricos de anticorpos IgG1 e IgG2a foram avaliados. Os gráficos mostram as médias e 

os desvios padrões de 5 animais por grupo. Diferença estatística: ns (não-significativo). 

 

5.2.    Lipossomas microestruturados induzem células T CD4  produtoras de IFN-γ ou 

TNF-α específicas para HspX.  

 

Com sessenta dias de infecção, o baço e o pulmão dos camundongos foram 

coletados para a obtenção de células. Estas foram estimuladas com a proteína HspX 

(10µg/mL) e ConA (1µg/mL). A formulação vacinal L-CpG DNA induziu aumento na 
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frequência de células T CD4
+
IFN-γ

+
 ou TNF-α

+
 específicas para HspX (Figura 8Ae B) 

no baço (infecção sistêmica) em comparação aos grupos controles. No pulmão (órgão 

alvo), a formulação vacinal que melhor ativou estas populações celulares também foi à 

formulação L-HspX-CPG DNA (Figura 8C e D). 

 

Figura 8. Resposta celular ex vivo específica para HspX de Linfócitos T CD4. Camundongos 

foram imunizados e após a última imunização foram desafiados com Mtb. Sessenta dias depois 

do desafio, baço e os pulmões foram coletados para realização de citometria de fluxo. As 

célulasforam estimuladas com HspX por 4 h a 37°C. Em A e B resultados obtidos das células 

esplênicas. (A) produção de IFN- específica por células T CD4, (B) produção de TNF-α 

específica por células T CD4. Em C e D resultados obtidos das células pulmonares. (C) 

produção de IFN- específica por células T CD4, (D) produção de TNF-α específica por células 

T CD4. Diferença estatística: *(p<0,05) entre as formulações vacinais e o grupo Lipossoma.  

 

Os grupos controles (Lipossoma, L-CpG DNA e L-MPL) não induziram as 

populações celulares de linfócitos T CD4
+
 IFN-

+
 ou T CD4

+
 TNF-α

+ 
específicas para 

HspX (Figura 9). 
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Figura 9. Resposta celular ex vivo específica de células T CD4
+
 ou T CD8

+
 para HspX. 

Camundongos imunizados com lipossoma microestruturado, lipossoma-CpG DNA e 

lipossoma-MPL foram desafiados com M. tuberculosis. Sessenta dias após a infecção, 

os baços e os pulmões foram coletados e analisados por citometria de fluxo. As células 

foram estimulados por 4 horas com HspX. A e B mostram resultados de células 

esplênicas: (A) Células T CD4
+
 IFN-

+ 
e  células T CD8

+
 IFN-

+
, (B) Células T CD4

+
 

TNF-α
+ 

 e  células T CD8
+
 TNF-α

+
. C e D mostram resultados de células pulmonares: 

(C) Células T CD4
+
 IFN-

+ 
e células T CD8

+
 IFN-

+
, (D) Células T CD4

+
 TNF-α

+ 
e 

células T CD8
+
 TNF-α

+
. Diferença estatística: ns- não significativa. 

  

 

5.3.    A vacinação com lipossomas microestruturados contendo HspX CpG DNA ou 

MPL induzem células TCD8
+
 produtoras de IFN-γ ou TNF-α específicas para 

HspX 

 

Os camundongos imunizados com as formulações vacinais compostas por 

HspX-CpG DNA, L-HspX-CpG DNA e L-HspX-MPL apresentaram níveis elevados de 

células TCD8
+
IFN-

+
 especificas quando comparados aos grupos controles (Figura 10A 

e C), tanto uma infecção sistêmica (baço) ou local (pulmão), respectivamente. Porém, a 

formulação vacinal que melhor induziu esta população celular foi a L-HspX-CpG DNA. 

Todavia quando se considera a indução de TNF-α, L-HspX-MPL é a formulação vacinal 

que se sobressai, fenômeno que só foi observado em células do baço (Figura 10B). 
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Entretanto, quando se observa a indução de células T CD8
+
TNF-

+ 
(Figura 10D), as 

melhores formulações vacinais a induzirem esta população celular foram a L-HspX-

CpG DNA e  L-HspX-MPL.  

Os grupos controles (Lipossoma, L-CpG DNA e L-MPL) não induziram as 

populações celulares de linfócitos T CD8
+
 IFN-

+
 ou T CD8

+
 TNF-α

+ 
específicas para 

HspX, como observado na Figura 9. 

Figura 10. Resposta celular ex vivo específica para HspX de Linfócitos T CD8.  

Camundongos foram imunizados com lipossomas microestruturados e HspX associados 

ou não com os adjuvantes CpG DNA ou MPL. Sessenta dias após a última imunização, 

os camundongos foram desafiados com Mtb. Sessenta dias depois do desafio, baço e os 

pulmões foram coletados para realização de citometria de fluxo. As células foram 

estimuladas com HspX por 4 h a 37°C. A e B, resultados das células esplênicas. (A) 

produção de IFN- específica por células T CD8, (B) produção de TNF-α específica por 

células T CD8. Em C e D resultados otidos das células pulmonares. (C) produção de 

IFN- específica por células T CD8, (D) produção de TNF-α específica por células T 

CD8. Diferença estatística: *(p<0,05) entre as formulações vacinais e o grupo Lipossoma.  

 

 

5.4.    Lipossomas microestruturados contendo HspX reduzem a carga bacteriana 

pulmonar e as lesões induzidas frente ao desafio com Mtb  
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A figura 11 mostra a contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) dos 

pulmões homogenizados dos diferentes grupos sessenta dias após o desafio. Observou-

se uma redução na carga bacteriana nos grupos que receberam as formulações vacinais 

que continham lipossoma microestruturado contendo HspX, como L-HspX, L-Hspx-

CpG DNA e L-HspX-MPL. Esta redução foi comparada aos grupos infecção e 

lipossoma microestruturado.  

No grupo controle BCG também foi observado uma redução na carga bacilar. 

Porém, não houve diferença estatística entre os grupos imunizados com lipossoma 

microestruturados contendo HspX e o grupo BCG, mostrando uma similaridade na 

redução da carga bacteriana (Figura 11)   

 

Figura 11. Redução da carga bacteriana induzida pela vacinação após o desafio com M. 

tuberculosis.  Animais controles foram vacinados subcutaneamente com BCG. Sessenta 

dias após o desafio, os pulmões dos camundongos vacinados e desafiados foram 

coletados para contagem das UFC. Diferença estatística: * (p<0,05) entre as formulações 

vacinais e os grupo Lipossoma e controle Infecção.  

 

Contudo, nos grupos controles (Lipossoma, L-CpG DNA e L-MPL) não foi 

observado nenhuma redução da carga bacilar, quando comparados ao grupo infecção 

(Figura 12). 
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Figura 12. Quantificação das Unidades Formadoras de Colônias em camundongos 

BALB/c. Sessenta dias após o desafio, os pulmões dos camundongos vacinados e 

desafiados foram coletados para contagem das UFC.  

 

A infecção intravenosa com Mtb induziu inflamação pulmonar grave e difusa 

(Figura 13A), acompanhada de grandes aglomerados inflamatórios de linfócitos e 

macrófagos em todos os grupos de animais vacinados com adjuvantes ou com 

lipossoma microestruturado sozinho (Figura 13B, C e D). As lesões pulmonares de 

animais vacinados com lipossoma microestruturado contendo MPL apresentaram 

macrófagos espumosos, o que foi raramente observado nos outros grupos (Figura 13D e 

E; seta).  
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Figura 13. Perfil das lesões inflamatórias pulmonares de camundongos vacinados 

com formulações vacinais contendo lipossomas microestruturados e adjuvantes sem 

HspX desafiados com Mtb. Sessenta dias após o desafio, os tecidos pulmonares dos 

diferentes grupos vacinais foram seccionados e corados por HE. (A) grupo controle 

infecção; (B) grupo lipossoma; (C) grupo L-CpG DNA; Observar infiltrado 

inflamatórias multifocais (D) grupo L-MPL. Em E, aumento maior da lesão 

mostrada em D. Setas indicam macrófagos espumosos.  

 

Todas as formulações vacinais contendo lipossomas microestruturados e HspX 

foram capazes de reduzir substancialmente a inflamação pulmonar, preservando a 

arquitetura do órgão (Figura 14) quando comparadas com o grupo controle infecção 

(Figura 13A). A inflamação induzida pela infecção, nos animais vacinados com L-

HspX, L-HspX-CpG DNA ou L-HspX-MPL foi localizada apresentando pequenos 

infiltrados inflamatórias (Figura 14, setas).  
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Figura 14. Perfil das infiltrados inflamatórias pulmonares de camundongos vacinados 

com formulações vacinais contendo lipossomas microestruturados e adjuvantes com 

HspX desafiados com Mtb. Camundongos foram imunizados com formulações vacinais 

contendo lipossomas microestruturados e HspX, com presença ou não de adjuvantes 

(CpG DNA ou MPL). Após sessenta dias do desafio com Mtb, o tecido pulmonar foi 

processado para microscopia e corado por HE. Em A e B: L-HspX; C e D: L-HspX-

CpG DNA; E e F: L-HspX-MPL. Observar preservação do parênquima pulmonar após 

desafio com Mtb. Todas as formulações vacinais induziram pequenos infiltrados 

inflamatórios mononucleares após desafio com Mtb. As barras nas figuras A,C e E 

indicam 200µm; e nas figuras B, D e F indicam 50µm.  

 

Houve uma extensa alteração patológica nos pulmões dos camundongos de cada 

grupo (Figura 15). O grupo controle infecção obteve a maior pontuação (score 60), 



35 

 

apresentando inflamação difusa e necrose acentuada. Danos semelhantes forma 

encontrados nos grupos Lipossoma, L-CpG DNA e L-MPL, além da perda da 

arquitetura pulmonar (score 43, 41 e 40, respectivamente). Nos grupos L-HspX e L-

HspX-CpG DNA, os danos patologicos forma comparativamente menores tanto 

extensão quanto gravidade, quando comparados com os grupos Lipossoma e controle 

Infecção. 

 

Figura 15.  Score das áreas lesionadas dos pulmões de camundongos vaciandos 

com formulações vacinais contendo lipossomas microestruturados e adjuvantes com 

HspX desafiados com Mtb. Camundongos foram imunizados com formulações vacinais 

contendo lipossomas microestruturas e HspX, com presença ou não de adjuvantes (CpG 

DNA ou MPL). Após sessenta dias do desafio com Mtb, o tecido pulmonar foi 

processado para microscopia e corado por HE.  E o score foi realizado pela medição da 

área lesionada de três campos representativos do órgão, pelo programa AxionVision4.7. 
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DISCUSSÃO 

Neste estudo foi utilizado pela primeira vez diferentes formulações vacinais 

compostas de lipossomas microestruturados e HspX, associados ou não a adjuvantes 

CpG DNA ou MPL. Observou-se que as formulações vacinais compostas de lipossomas 

microestruturados contendo HspX com ou sem adjuvante foram imunogênicas e 

antigênicas, induzindo níveis séricos elevados de anticorpos anti-HspX, tanto da classe 

IgG1 quanto IgG2a, antes e após o desafio com Mtb.  Foi observado também, que 

animais vacinados com estas formulações vacinais  apresentaram resposta imune celular 

especifica tanto de linfócitos T CD4 quanto T CD8 produtores de IFN- e TNF-. A 

melhor formulação vacinal que ativou os dois perfis celulares em camundongos foi a 

composta de Lipossoma microestruturado associado a HspX e CpG DNA. 

Camundongos imunizados com a formulação vacinal L-HspX-MPL, apenas induziram 

ativação de linfócitos T CD8 produtores de TNF- e IFN- no baço. 

O uso de lipossomas como carreadores de antígenos em vacinas de subunidades 

tem se tornado uma estratégia alternativa no desenvolvimento de vacinas para TB. Estes 

podem variar em tamanho, estrutura e composição, sendo estas características 

determinantes na resposta a ser induzida pelo antígeno carreado (WATSON; 

ENDSLEY; HUANG, 2012). Brewer e colaboradores (1998) observaram que 

lipossomas com tamanhos acima de 225 nm induziam resposta imune celular polarizada 

para o Tipo Th1. Já outro estudo realizado recentemente por Henriksen-Lacey e 

colaboradores (2011) demonstraram que o tamanho do lipossoma não influenciava a 

resposta imune a ser desenvolvida pelo antígeno carreado e sim o tipo de adjuvante 

usado na composição deste. No presente trabalho mostramos que lipossomas 

microestruturados com tamanho aproximado ao de microorganismos (5m) quando 

combinados ao HspX foram imunogênicos. 

Vários estudos têm mostrado a capacidade do antígeno HspX em estimular a 

produção de anticorpos específicos em camundongos BALB/c e C57BL/6 quando os 

adjuvantes CpG DNA, MPL, DDA (dimethyl-dioctadecyl ammonium bromide), TDM 

(fator corda micobacteriano: Dimecolato de trealose) ou Hidróxido de alumínio foram 

utilizados nas formulações vacinais (CHEN et al., 2010; JEON et al., 2011; LI et al., 

2011; NIU et al., 2011; DE SOUSA et al., 2012), aqui a imunização utilizando 

lipossomas microestruturados também geraram uma excelente resposta humoral 
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especifica. Estes resultados sugerem que os lipossomas microestruturados podem ser 

utilizados como carreadores de antígenos para vacinas de subunidade protéica. Ao 

contrário dos camundongos imunizados, camundongos apenas infectados com Mtb não 

produziram anticorpos específicos contra HspX, estes dados confirmao trabalhos 

anteriores que afirmam que durante a fase ativa/replicativa  do Mtb, a molécula HspX 

não é expressa (LEE; HEFTA; BRENNAN, 1992; CUNNINGHAM; SPREADBURY, 

1998; LI et al., 2011). 

O papel das células B foi por muito tempo negligenciado na TB, no entanto, 

recentemente a função dos linfócitos B na proteção foi elegantemente demonstrada em 

Torrado e colaboradores (2013).  Os autores demonstraram que camundongos 

deficientes na maturação e na habilidade de secretar anticorpos foram mais suscetíveis a 

infecção por Mtb, contrariando a noção anterior de que os linfócitos B não tinham papel 

efetor no controle da infecção (TURNER et al., 2001; MAGLIONE; XU; CHAN, 2007; 

MAGLIONE; CHAN, 2009). Estes autores, no entanto, não conseguiram inferir um 

papel direto para os anticorpos na proteção, uma vez que a soroterapia não reverteu a 

susceptibilidade dos camundongos (TORRADO et al., 2013). Provavelmente os 

mecanismos com os quais os linfócitos B atuam na proteção contra o Mtb, seriam 

auxiliares na proliferação, diferenciação e sobrevivência de células T, e 

consequentemente no desenvolvimento de uma resposta imune celular protetora 

(ABEBE; BJUNE, 2009). 

As células T CD4 possuem função importante no desenvolvimento da resposta 

imune protetora contra o Mtb, pois além de secretarem citocinas do tipo Th1, como 

IFN- e TNF-α, e consequentemente ativarem macrófagos, estas são cruciais na 

ativação da função efetora de linfócitos T CD8 (BOLD; ERNST, 2012). Considerando 

que uma melhor vacina para TB deveria induzir a produção tanto de IFN- quanto de 

TNF-, a melhor formulação vacinal neste estudo foi a composta de L-HspX-CpG 

DNA. Nosso grupo conseguiu resultados semelhantes quando o HspX foi utilizado 

fusionado ao Ag85C e ao MPT51 associado ao adjuvante CpG DNA (DE SOUSA et al., 

2012). Esta característica parece estar ligada ao antígeno, pois quando o antígeno 

recombinante MPT51 foi combinado ao CpG DNA, não houve um aumento dos níveis 

séricos de anticorpos, mas somente de células T produtoras de IFN- (SILVA et al., 

2009).   
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Estudos demonstram que o TNF- associado ao IFN- induz uma maior 

atividade microbicida em macrófagos de camundongos (FLESCH; KAUFMANN, 

1990; SEDER; DARRAH; ROEDERER, 2008; DERRICK et al., 2011). Logo, vacinas 

que induzam estas populações celulares podem ser efetivas no controle da infecção do 

Mtb.  

Embora o papel dos linfócitos T CD8 na TB não esteja tão claro como os dos 

linfócitos T CD4, eles são geralmente reconhecidos por contribuírem na geração de uma 

imunidade ideal e protetora (OTTENHOFF, 2012; BEHAR, 2013). Estas células são 

capazes também de secretar citocinas do tipo 1 (IFN- e TNF-), após o 

reconhecimento de antígenos micobacterianos ou pela influencia de células T CD4 

(CACCAMO et al., 2006; BOLD; ERNST, 2012). Portanto, a indução de células T CD8 

é uma característica desejável numa vacina contra a tuberculose, neste estudo observou-

se que a formulação vacinal composta de L-HspX-CpG DNA foi capaz também de 

induzir células T CD8 produtoras IFN-. Nossos resultados mostram que as vacinas 

formuladas com lipossoma microestruturado induziram tanto células T CD4 quanto 

células T CD8 produtoras de IFN-, sendo que a vacina que continha L-HspX-CpG 

DNA, foi aquela que direcionou estas células para o pulmão. Apesar da formulação L- 

HspX-MPL ter induzido no baço níveis significativos de T CD8 produtores de TNF-, 

esta resposta não foi evidenciada no pulmão, foco principal da infecção. Estes dados 

colaboram com a idéia de que as vacinas geram respostas imune compartimentalizadas e 

direcionadas a determinados órgãos e por esta razão algumas vacinas não induzam 

proteção satisfatória. 

Ao analisar o UFC para avaliar a proteção induzida pelas diferentes formulações 

vacinais, observamos que todas as formulações compostas pelo antígeno HspX (L-

HspX; L-HspX-CpG DNA e L-HspX-MPL) apresentarem redução do UFC quando 

comparadas aos grupos controles ( Lipossoma e infecção), e esta redução foi 

significativa e comparada ao grupo imunizado com BCG. Chen e colaboradores (2010) 

encontraram resultados semelhantes ao associar HspX ao adjuvante CpG DNA e 

hidróxido de alumínio. Outros achados na literatura confirmam a potencialidade tanto 

do adjuvante CpG DNA quanto do HspX em induzir uma resposta imune protetora 

contra o Mtb (SILVA et al., 2009; LI et al., 2011; NIU et al., 2011; GELUK et al., 

2012).  
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Dentre todas as formulações vacinais, a formulação L-HspX-CpG DNA foi a 

que mais se assemelhou com o controle BCG (vacina utilizada nos dias de hoje no 

controle da TB). Essa superioridade apresentada por essa formulação, quando se analisa 

o histopatológico pode ser explicada pela presença aumentada de células T CD4
+
IFN-

γ
+
, T CD4

+
TNF-α

+
, T CD8

+
IFN-γ

+
, quando comparada com as outras formulações 

vacinais. Isso também pode ser observado ao analisarmos a carga bacilar, onde a 

formulação vacinal L-HspX-CpG DNA apresenta um redução na quantidade de bacilos 

encontrados no pulmão quando comparados às outras formulações vacinais. 

A importância da manutenção da arquitetura do tecido pulmonar associado a 

baixa carga bacteriana é uma característica relevante na seleção de uma vacina ideal 

(TAYLOR et al., 2003; TAYLOR et al., 2005). A vacina composta por L-HspX-CpG 

DNA superou as expectativas, pois além de induzir resposta imune tanto humoral 

quanto celular específicas para HspX localizadas principalmente no pulmão melhor 

conservou a arquitetura pulmonar. Quando camundongos foram vacinados com 

lipossomas associados ao MPL, após o desafio com Mtb observou-se a presença de 

macrófagos espumosos, o que não foi observado nas outras formulações. Um dos 

mecanismos de indução de macrófagos espumosos esta associados a ativação de TLR-4 

e a presença de citocinas pro inflamatórias como o TNF-α (RUSSELL et al., 2009). O 

mecanismo de ação do MPL parece envolver ativação direta de TLR-4. Apesar dessa 

diferença encontrada no grupo L-MPL desafiado com Mtb (presença de macrófagos 

espumosos) quando comparado com os grupos controles (Lipossoma, L-CpG DNA), 

não houve correlação com o resultado encontrado para a carga bacilar pulmonar (Figura 

12), uma vez que todos os grupos controles e os vacinais não se diferenciaram. 

Neste estudo observamos que lipossomas microestruturados constituem-se bons 

carreadores de antígenos, sendo estes capazes de induzir uma resposta imune especifica 

quando associado a um antígeno. Acreditamos que o adjuvante sozinho não é o fator 

determinante no desenvolvimento de uma resposta, como postulado por Henriksen-

Lacey e colaboradores (2011) e sim a combinação adequada entre lipossoma-adjuvante 

e antígeno. 

Nossos resultados são promissores, talvez a avaliação destas formulações 

vacinais em esquema onde a primeira vacinação seja a BCG, e a vacina utilizando 

lipossoma microestruturado com HspX seja utilizada como reforço poderiam aprimorar 

os resultados apresentados aqui, uma vez que vários trabalhos mostraram sucesso 
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quando o HspX foi utilizado em esquema de primo vacinação com BCG e reforço 

(DEY et al., 2011; LI et al., 2011; NIU et al., 2011; TAYLOR et al., 2012). 
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7. CONCLUSÕES 

As formulações vacinais desenvolvidas com lipossoma microestruturado 

associadas ao HspX foram imunogênicas e antigênicas em camundongos BALB/c pois 

induziram anticorpos da classe IgG1 e IgG2a, e células T CD4 e T CD8 produtoras de 

IFN- e TNF-α especifícas para HspX. A melhor formulação vacinal foi a composta por 

lipossomas microestruturados, CpG DNA e HspX. 

- A indução da resposta imune humoral pelas formulações vacinais contendo 

HspX com ou sem a presença de adjuvantes induziram elevados níveis séricos de 

anticorpos IgG1 e IgG2a quando comparados com os grupos controles. 

- A formulação vacinal contendo lipossomas microestruturados e HspX-CpG 

DNA induziram resposta imune celular do tipo T CD4 e T CD8 superior que as demais 

formulações vacinais contendo HspX e/ou MPL.  

- Devido a sua superior indução de resposta imune tanto humoral quanto 

celular, a formulação vacinal contendo L-HspX- CpG DNA foi a que melhor reduziu as 

lesões pulmonares induzidas pela infecção, provocando apenas pequenos focos 

inflamatórios.  
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