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As leishmanioses formam um grupo de doenças endêmicas em 88 países e em quase todos os estados brasileiros. 
São causadas por uma ampla variedade de espécies de Leishmania, cada uma delas adaptada a uma ecologia 

particular e ao parasitismo de diferentes espécies animais (Grimaldi & Tesh, 1993). Isso faz com que medidas de 
controle direcionadas contra vetores e reservatórios tenham eficácia limitada. Diante dessas dificuldades, uma 
potencial solução para o controle da doença seria o desenvolvimento de uma vacina humana, havendo um consenso 
de que essa seria a estratégia mais abrangente, eficaz e segura, e com a melhor relação custo/benefício, para o controle 
de tais endemias (Modabber, 1995). No caso mais específico da leishmaniose visceral nas Américas e Mediterrâneo, 
o caráter zoonótico da doença, tendo o cão doméstico como reservatório, estimula o estudo não só de preparações 
vacinais humanas, mas também o do desenvolvimento de uma vacina canina.

Em geral, as vacinas contra leishmaniose podem ser divididas em três principais categorias: parasitos vivos, 
incluindo os geneticamente modificados; vacinas de primeira geração: compostas por parasitos inteiros mortos e/
ou extratos não caracterizados de antígenos do parasito, apresentando sérias limitações para sua padronização; 
e vacinas de segunda geração, que envolvem a utilização da tecnologia de DNA recombinante para a obtenção de 
produtos padronizados e estáveis, como por exemplo, as vacinas de DNA e as proteínas recombinantes. 

Após ser extensamente estudada em modelos experimentais, uma vacina candidata deve seguir quatro fases de 
estudos clínicos até que seja liberada para uso humano. Na fase I, segurança e imunogenicidade são estudadas em 
comparação com um grupo placebo. Estudos de fase II avaliam imunogenicidade e melhor esquema vacinal quanto 
à dose, número de aplicações e vias de inoculação. Um estudo de fase III tem como objetivo avaliar a eficácia vacinal 
na infecção natural. Somente após ser aprovada nessas três fases, a preparação pode ser registrada e industrializada. 
Posteriormente, estudos de fase IV são conduzidos em um grande número de indivíduos (dez mil a cem mil) em 
campanhas nacionais de imunização.

Neste capítulo, abordaremos pontos relevantes relacionados ao estudo e desenvolvimento de candidatos vacinais 
contra as leishmanioses americanas, além de realizar um levantamento dos principais antígenos estudados que 
demonstraram ser imunogênicos/protetores em modelos experimentais e/ou apresentaram algum grau de eficácia em 
diferentes fases de ensaios clínicos.
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ALGUMAS DIFICULDADES ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE VACINAS CONTRA AS LEISHMANIOSES AMERICANAS

Uma vacina ideal contra leishmanioses deve apresentar vários atributos: segurança; acessibilidade para as 
populações sob risco; indução de resposta CD4 e CD8 de longa duração; ser eficiente contra espécies causadoras das 
formas tegumentares e visceral; estabilidade à temperatura ambiente, para ser levada ao campo sem necessidade 
de refrigeração; ter potencial profilático e terapêutico (Kedzierski, Zhu & Handman, 2006). Embora os atributos 
relacionados ao custo-benefício e à segurança possam ser obtidos, a indução e manutenção de uma resposta imune 
eficaz contra o parasito, assim como a proteção cruzada, são objetivos mais difíceis de serem alcançados.

Atualmente, a estratégia para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra determinada doença envolve o 
entendimento dos mecanismos imunológicos relacionados à cura na infecção natural. Por meio dessa abordagem 
seria possível delinear perfis de resposta que se correlacionem com indução de proteção. No caso particular das 
leishmanioses, tal tipo de abordagem tem demonstrado ser tarefa de extrema complexidade. Apesar da existência 
de um número cada vez maior de informações relativas à genética e à biologia do parasito, assim como sobre a 
imunologia experimental e clínica dessas doenças (Khamesipour et al., 2006), um dos maiores desafios continua 
sendo a tradução dos dados do modelo animal para a doença humana e a transição do laboratório para o campo 
(Kedzierski, Zhu & Handman, 2006). 

Nesse sentido, vários grupos vêm se dedicando ao estudo de modelos experimentais filogeneticamente mais próximos 
ao homem, dando-se preferência aos primatas não humanos do Velho Mundo (Marques-da-Cunha, 1944; Lainson & 
Shaw, 1977; Lainson & Bray, 1966; Amaral et al., 1996; Teva et al., 2003; Porrozzi et al., 2006; Souza-Lemos et al., 
2008). Esses animais apresentam evolução clínica muito semelhante à doença humana (tanto nas leishmanioses do 
Velho Mundo como nas do Novo Mundo), sendo uma importante ferramenta não só para se estudar a imunopatologia 
da doença, como também para o estudo de antígenos candidatos vacinais (Amaral et al., 2002; Grimaldi Jr., 2008). 
Infelizmente, torna-se necessária uma dispendiosa e complexa estrutura para manutenção dos animais em condições 
aceitas pelos comitês de ética em pesquisa, o que inviabiliza sua utilização em países com menos recursos.

O conhecimento de que a resposta do tipo 1 (pró-inflamatória) e o IFN-g são essenciais para o controle da infecção 
por Leishmania tem sido confirmado por estudos experimentais e clínicos. No entanto, uma resposta Th1 exacerbada 
é observada na forma mucosa (Bacellar et al., 2002) e está relacionada a lesões maiores e crônicas na forma cutânea 
da doença (Antonelli et al., 2005). A resposta polarizada de linfócitos CD4, observada no modelo murino, também não 
é tão evidente na infecção humana, e a importância da interleucina (IL) 4 (IL-4) como principal citocina mediadora 
da suscetibilidade à infecção por Leishmania não é facilmente conciliável com os dados provenientes dos estudos 
clínicos (Sacks & Anderson, 2004). Nas formas mais graves de leishmaniose humana associadas à inibição da 
resposta Th1, tais como a leishmaniose visceral (LV) e a cutânea difusa, a principal citocina associada à patologia e 
a imunossupressão não é a IL-4, mas a IL-10 (Ghalib et al., 1993; Holaday et al., 1993; Akuffo et al., 1997; Caldas 
et al., 2005; Nylén et al., 2007).

Diferenças no tipo de citocinas produzidas pelas células CD4+ também parecem ter implicações profundas na sua 
capacidade de mediar uma resposta efetora ou levar ao desenvolvimento de uma memória duradoura, tendo sido 
demonstrado que células CD4+ que produzem exclusivamente IFN-g têm baixa capacidade de se tornarem células de 
memória, enquanto o oposto ocorre com células que produzem IFN-g em associação a IL-2 ou células que produzem 
apenas IL-2 (Wu et al., 2002; Hayashi et al., 2002; Seder & Ahmed, 2003; Foulds, Wu & Seder, 2006; Seder, Darrah 
& Roederer, 2008). 

No caso específico das leishmanioses, o desenvolvimento de uma resposta imune protetora de longa duração, após 
imunização com antígenos de Leishmania e CpG ODN, foi associada à indução de células T CD4+ multifuncionais 
(produtoras de IFN-g e IL2 ou IFN-g, IL2 e TNF-a simultaneamente) (Rhee et al., 2002; Darrah et al., 2007). Com 
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relação ao desenvolvimento de células T CD4+ de memória central (MC) ou memória efetora (ME), estudos no modelo 
murino sugerem que a presença constante de parasitos vivos é imprescindível para a manutenção de células CD4 ME, 
mas pode não ser necessária para a manutenção de células CD4 MC (Seder & Sacks, 2004; Zaph et al., 2004; Scott, 
2005; Scott et al., 2004). Dessa forma, tanto a eficácia quanto a durabilidade da resposta imune celular induzida por 
vacinas compostas por extratos brutos do parasito ou por antígenos molecularmente definidos podem ser grandemente 
aumentadas utilizando-se adjuvantes que favoreçam o desenvolvimento de células T CD4+ MC. Por esse motivo, o 
desenvolvimento de adjuvantes seguros e eficientes para uso humano, envolvidos com indução de resposta imune 
celular, tornou-se uma necessidade imediata.

Após a descrição dos receptores Toll-like (TLR) humanos, em fins da década de 1990 (Medzhitov, Preston-
Hurlburt & Janeway, 1997), em associação com o conceito de que a resposta imune adaptativa depende do nível e da 
especificidade dos ‘sinais de perigo’ (os ditos padrões moleculares associados a patógenos, ou pathogen-associated 
molecular patterns – PAMPs) percebidos pelas células do sistema imune inato após infecção ou vacinação (Iwasaki & 
Medzhitov, 2004; Bianchi, 2007), várias moléculas ligantes para TLR têm sido descritas e avaliadas como possíveis 
adjuvantes (Lahiri, Das & Chakravortty, 2008). A presença tanto do antígeno como de um ligante para TLR parece ser 
necessária para que uma perfeita apresentação e ativação do linfócito T antígeno específico seja alcançada (Blander & 
Medzhetov, 2006; Yarovinsky et al., 2006).

Grande parte do esforço mundial para o desenvolvimento de vacinas contra leishmaniose envolve a identificação 
de antígenos de superfície de L. major (espécie causadora de leishmaniose tegumentar no Velho Mundo). Contudo, as 
diferenças marcantes entre a clínica, epidemiologia e resposta imune na infecção por L. major e as espécies americanas 
suscita alguns problemas que precisam ser solucionados. 

Conforme dito anteriormente, um dos pré-requisitos para uma vacina ideal contra leishmaniose seria sua eficácia 
contra mais de uma espécie do parasito. Essa tem sido uma questão difícil de ser contornada, já que um alto grau 
de variabilidade é observado na imunidade cruzada não só entre as Leishmanias do Velho e do Novo Mundo como 
nas espécies do Novo Mundo entre si, tanto em humanos como em modelos experimentais (Lainson & Shaw, 1977; 
Lainson & Bray, 1966; Porrozzi et al., 2004). Além disso, a vacinação com antígenos de uma determinada espécie 
do parasito nem sempre confere proteção contra a infecção por uma espécie diferente (Tonui & Titus, 2007). E mais: 
alguns antígenos protetores apresentam contrapartidas conservadas entre as espécies de mamíferos, levando assim 
ao problema de reações autoimunes. Contudo, o sequenciamento do genoma de L. major, L. infantum e L. braziliensis, 
e provavelmente de outras espécies do parasito em um futuro próximo, abre a perspectiva de se selecionar genes 
específicos do parasito possivelmente associados às diferentes apresentações clínicas da doença e à identificação de 
antígenos conservados ou espécie específicos, que consigam incorporar uma vacina multivalente pan-Leishmania.

Também a grande maioria dos estudos experimentais utiliza a infecção murina com L. major, mas a doença 
observada em cepas de camundongos inbred é muito diferente entre as diferentes espécies do parasito. Enquanto 
camundongos C57BL/6 e C3H são resistentes à infecção por L. major, desenvolvem lesões crônicas quando infectados 
com L. amazonensis e lesões autolimitadas quando infectados com L. braziliensis. Já camundongos BALB/c são 
suscetíveis à infecção tanto por L. major quanto por L. amazonensis, mas desenvolvem doença autolimitada 
quando infectados com L. braziliensis. Pouca informação tem sido gerada com relação a espécies causadoras 
das leishmanioses americanas. Embora alguns trabalhos tenham sido publicados utilizando-se a infecção de 
camundongos com L. braziliensis e L. amazonensis, os protocolos são heterogêneos com relação ao tipo de parasito 
utilizado (promastigotas de fase estacionária ou metacíclicas) e à via de inoculação (subcutânea ou intradérmica), 
o que dificulta a comparação dos resultados obtidos (McMahon-Prattt & Alexander, 2004).

Apesar dessas deficiências no conhecimento da resposta imune e principalmente na disponibilidade de modelos 
experimentais nas leishmanioses americanas, muitos grupos de pesquisa têm se dedicado ao estudo de vacinas 
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candidatas, utilizando como base as informações obtidas nos modelos de infecção por L. major e nos estudos de 

imunopatologia das diferentes formas clínicas na leishmaniose humana.

VACINAS COMPOSTAS POR PARASITOS VIVOS

O conhecimento ancestral, no oeste e no sudoeste asiático, de que a cura de uma lesão de leishmaniose cutânea 

confere proteção contra uma nova infecção por L. major, levou à prática da primeira tentativa de vacinação contra 

leishmaniose de que se tem conhecimento: a leishmanização. Aplicando o conceito originado da variolização (a 

primeira tentativa de vacinação humana historicamente comprovada), consistia em inocular material obtido de lesões 

ativas em áreas não expostas do corpo de indivíduos saudáveis, na intenção de causar uma lesão que se curaria 

espontaneamente e protegeria contra o aparecimento de lesões múltiplas na face e outras áreas expostas do corpo. 

Posteriormente, o material de lesão foi substituído pela utilização de parasitos obtidos em meio de cultura axênico. Foi 

amplamente utilizada em Israel na década de 1970 e no Irã na década de 1980, em um programa de vacinação com 

cobertura de mais de dois milhões de indivíduos durante a guerra Irã-Iraque. Em Israel, sua prática foi interrompida 

em razão da perda de virulência do parasito após múltiplas passagens em cultivo e a relatos de diminuição da resposta 

contra a vacina tríplice bacteriana (DTP) em crianças. Depois, também foi abandonada no Irã após o aparecimento de 

um pequeno número de lesões maiores do que o usual e resistentes ao tratamento antimonial (Nadim et al., 1983).

Atualmente, alguns autores vêm sugerindo a utilização da leishmanização como desafio em ensaios clínicos de fase 

3 (proteção), alegando que o custo dos ensaios seria menor e o procedimento garantiria que todos os participantes do 

estudo seriam expostos ao parasito (Khamesipour et al., 2005). Apesar de essa metodologia ser uma alternativa possível 

no caso da leishmaniose cutânea do Velho Mundo, não seria uma alternativa ética como vacina nem como desafio em 

ensaios clínicos contra as leishmanioses americanas, em razão da possibilidade do aparecimento de formas graves da 

doença, como a leishmaniose mucosa e difusa. Motivo semelhante impediria seu emprego na leishmaniose visceral.

A utilização de parasitos atenuados ou sensíveis a drogas (por manipulação genética, atenuação química, 

múltiplas passagens em cultura ou radiação) surge como alternativa de aperfeiçoar a prática da leishmanização, 

possibilitando sua padronização e utilização como vacina ou como desafio em ensaios clínicos, porém, com exceção 

dos mutantes obtidos por ruptura gênica ou gene knock-out, ainda assim existiria grande possibilidade de reversão 

para um fenótipo virulento (Silvestre, Cordeiro-da-Silva & Ouaissi, 2008; Toledo et. al., 2009). Entretanto, essas 

alternativas não abrandariam o principal problema que acompanha o desenvolvimento de uma vacina viva contra as 

leishmanioses, que seria sua conservação para utilização no campo.

VACINAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO

O estudo das vacinas compostas por parasitos mortos originou-se, no Brasil, na década de 1940. Essa vacina era 

composta por promastigotas mortas de 18 cepas de Leishmania, obtendo-se uma eficácia protetora de 80% (Pessoa & 

Pestana, 1941). A partir da década de 1970, uma nova vacina foi desenvolvida e passou a ser estudada por Mayrink 

e colaboradores. Essa outra vacina era inicialmente composta por promastigotas mortas de cinco cepas de espécies 

dermotrópicas de Leishmania, isoladas no Brasil, tendo sido extensamente estudada (Mayrink et al., 1979, 1985; 

Antunes et al., 1986; Nascimento et al., 1990; Mendonça et al., 1995). A preparação demonstrou ser segura e induzir 

a uma resposta imune contra o parasito, caracterizada pela positividade do teste de Montenegro em cerca de 70% a 

100% dos indivíduos vacinados, e pela indução de uma resposta imune contra espécies dermotrópicas de Leishmania 

mediada por linfócitos T produtores de IFN-g e predomínio do fenótipo T CD8+ (Mayrink et al., 1979, 1985; Antunes 

et al., 1986; Nascimento et al., 1990; Mendonça et al., 1995). 
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Em um estudo de fase 3, a vacina foi capaz de proteger contra infecção por Leishmania 70% dos indivíduos imuniza-
dos que apresentaram teste de Montenegro positivo após a vacinação (cerca de 70% do total de indivíduos imunizados) 
(Mayrink et al., 1979). Apesar dos resultados promissores, essa preparação foi abandonada por apresentar problemas 
relacionados a sua padronização. Uma vacina mais simplificada, composta apenas por promastigotas mortas da cepa 
de L. amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) que compunha a preparação original, passou a ser estudada, demonstrando ser 
segura (Marzochi et al., 1998; De Luca et al., 1999, 2001) e induzir uma resposta semelhante àquela induzida pela 
vacina de cinco cepas (De Luca et al., 1999, 2001). A preparação, denominada de Leishvacin®, foi testada em ensaios 
clínicos de fase 3 na Colômbia e no Equador (Armijos et al., 2003, 2004; Vélez et al., 2000, 2005). De maneira geral, 
revelou-se segura e imunogênica, mas não conferiu proteção contra a infecção. Como a maioria dos casos da doença 
nesses países é relacionada a outras espécies do parasito que não a L. amazonensis, uma possível explicação para o 
fato seria a possibilidade de a vacina proteger apenas contra a infecção com o parasito homólogo.

Apesar de resultados controversos no que se refere a sua capacidade profilática, principalmente em razão de 
problemas relacionados ao desenho experimental dos ensaios clínicos e à diminuição no número de casos da doença 
nas áreas de estudo, o potencial da Leishvacin® de cinco cepas ou de uma única cepa de Leishmania como vacina 
terapêutica vem sendo bem explorado, tendo-se obtido resultados excelentes em pacientes resistentes a terapêutica 
usual com antimonial pentavalente (Mayrink et al., 1992, 2006; Silveira & Mayrink, 1993; Da-Cruz et al., 1999; 
Machado-Pinto et al., 2002). Preparações semelhantes têm sido testadas na Venezuela em ensaios de imunoterapia, 
com resultados encorajadores (Cabrera et al., 2000; Convit et al., 2003, 2004).

Vacinas compostas por parasitos mortos também já foram testadas contra leishmaniose visceral canina, com indução 
de proteção observada em um ensaio conduzido no Irã utilizando-se promastigotas de L. major precipitadas com sais de 
alumínio (alum) (Mohebali et al., 2004). De modo contrário, uma preparação semelhante, formulada com promastigotas 
de L. braziliensis e BCG, não foi capaz de induzir proteção contra a doença canina no Brasil (Mayrink et al., 1996). 
Atualmente, uma vacina contendo promastigotas mortas de L. amazonensis e de  L. braziliensis, com BCG, vem sendo 
testada e se revelou segura e imunogênica em cães, induzindo forte resposta celular (Giunchetti et al., 2008).

Apesar do número extremamente elevado de estudos com vacinas de primeira geração, não só nas Américas, 
como no Velho Mundo, com muitos resultados positivos, tais preparações estão muito longe de serem liberadas para 
produção e utilização em larga escala, principalmente em virtude de problemas relacionados a sua padronização e 
estabilidade. Por esse motivo, alguns grupos de pesquisa brasileiros estudam a possibilidade de seleção de frações 
antigênicas ou mesmo de antígenos definidos, presentes na Leishvacin®, que possam ser utilizados em uma futura 
vacina (profilática ou terapêutica) mais bem definida contra a leishmaniose tegumentar ou em um futuro teste 
diagnóstico (Fernandes et al., 1997; Cardoso et al., 2003; Telino et al., 2006).

VACINAS DE SEGUNDA GERAÇÃO

A utilização de antígenos purificados de cultura de parasitos surgiu como a primeira alternativa de vacina de 
segunda geração contra as leishmanioses. Várias proteínas e glicofosfolipídeos foram isolados e testados com relação 
ao seu potencial imunogênico nas leishmanioses, mas em razão das dificuldades relativas a sua obtenção em larga 
escala, muitos antígenos obtidos dessa forma nunca foram utilizados em ensaios clínicos de fases 2 ou 3. 

FML e NH36

Uma exceção é a preparação glicoproteica enriquecida obtida de promastigotas de cultura de L. donovani, chamada  
Ligante de Fucose-Manose  (FML), antigênica para células humanas (Palatnik-de-Sousa et al., 1995) e caninas (Cabrera 
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et al., 1999). A formulação contendo FML e a saponina QS21 foi aprovada em estudos clínicos de fases 1, 2 e 3 na 
leishmaniose visceral canina e se tornou a vacina Leishmune®, licenciada para uso no Brasil desde 2004 (Silva et 
al., 2000; Borja-Cabrera et al., 2002; Nogueira et al., 2005; Parra et al., 2007). Além de ser considerada uma vacina 
profilática, tem sido estudada como uma possibilidade na terapêutica da leishmaniose visceral canina (Borja-Cabrera 
et al., 2004; Santos et al., 2007) e demonstrou atuar como vacina bloqueadora de transmissão, já que a resposta 
de anticorpos IgG2 observada nos animais imunizados foi capaz de induzir uma inibição de 80% na ligação das 
promastigotas de L. donovani e L. chagasi ao intestino médio de vetores in vitro, além de inibir 79,3% da infecção dos 
vetores in vivo (Saraiva et al., 2006).

Recentemente, uma glicoproteína de 36-kDa isolada do complexo FML (a hidrolase nucleosídica NH36) – um 
marcador de doença humana – conferiu proteção contra a leishmaniose visceral e cutânea no modelo murino, quando 
testada na forma de proteína recombinante ou vacina de DNA (Aguilar-Be et al., 2005). Atualmente, a vacina de DNA 
contendo o gene de NH36 está sendo testada contra leishmaniose visceral canina (Palatnik-de-Sousa et al., 2008).

Outros dois antígenos inicialmente obtidos por purificação e extensamente estudados até hoje são: o lipofosfogli-
cano (ou LPG), um glicoconjugado expresso na superfície de amastigotas e promastigotas (McConville & Blackwell, 
1991; Moody et al., 1993) e que tem importante papel na interação do parasito com macrófagos e na especificidade 
da associação Leishmania-vetor (Turco & Descoteaux, 1992; Kelleher et al., 1995; Sacks et al., 1994); e a glicopro-
teína 63 (ou leishmanolisina), uma metaloprotease abundantemente expressa na superfície de promastigotas de 
Leishmania que se liga ao receptor de complemento 3 (CR3), levando à internalização do parasito pelos macrófagos 
(Russell & Wright, 1988).

LPG e KMP-11 

No início da década de 1990 demonstrou-se que a resposta de células T humanas atribuída ao LPG devia-se, na 
verdade, a contaminantes proteicos presentes nas preparações do glicolipídeo (Mendonça, Russell & Coutinho, 1991). 
A verificação da presença dessa proteína de 11 kDa na superfície de vários cinetoplastídeos justificou sua denominação 
atual, kinetoplastid membrane protein 11 (KMP-11) (Tolson et al., 1994). Por um lado, genes que codificam KMP-11 
em várias espécies de Leishmania têm sido clonados, demostrando alto grau de homologia entre suas sequências, 
tendo sido observado uma proteção contra L. donovani no modelo hamster através de vacinação com DNA codificando 
KMP-11, que induziu uma resposta mista de citocinas Th1/Th2 (Basu et al., 2005). Por outro lado, no que se refere à 
resposta de células humanas, KMP-11 tem apresentado baixa capacidade de induzir produção de IFN-g e um alto poder 
estimulador da produção de IL-10 (Carvalho et al., 2003, 2005). Apesar da resposta Th1 ser responsável pelo controle 
da infecção (Sacks & Anderson, 2004), sua exacerbação pode levar à patologia, cujo exemplo mais extremo, no caso das 
leishmanioses, são as lesões mucosas secundárias da LTA (Bacellar et al., 2002). O mapeamento de epitopos responsá-
veis por respostas celulares bem caracterizadas na molécula de KMP-11 pode favorecer o desenvolvimento de antígenos 
sintéticos ou recombinantes com potencial imunoprofilático, imunoterápico ou diagnóstico para as leishmanioses.

gp63 ou leishmanolisina

A imunização com gp63 nativa, obtida de L. major, foi capaz de conferir proteção contra a infecção por L. major 
e L. mexicana em camundongos, quando incorporada em lipossomas (Russell & Alexander, 1988) e utilizando 
diferentes adjuvantes e vias de inoculação (Rivier et al., 1999). Porém, a proteína recombinante expressa em 
Escherichia coli não foi capaz de induzir proteção em camundongos contra a infecção por L. major (Handman, 
Button & McMaster, 1990), ou induziu apenas uma proteção parcial em macacos (Olobo et al., 1995). Uma resposta 
protetora foi obtida utilizando-se a proteína vetorizada em BCG (Connell et al., 1993; Abdelhak et al., 1995) e 
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Salmonella atenuada (Yang et al., 1990; Xu et al., 1995; McSorley et al., 1995; McSorley et al., 1997; González et 
al., 1998), mas a imunização com vacina de DNA codificando a proteína induziu apenas proteção parcial e transitória 
contra L. major (Xu & Liew, 1995; Ahmed et al., 2004) e L. mexicana (Dumonteil et al., 2000, 2003). 

A utilização de gp63 recombinante, em conjunto com IL-12, não foi capaz de proteger camundongos contra a infecção 
por L. major (Tonui et al., 2004). Por sua vez, a imunização com células transfectadas expressando gp63, em conjunto 
com CD40L (um potente indutor da produção de IL-12), foi capaz de proteger parcialmente camundongos contra a 
infecção por L. amazonensis (Chen, Darrah & Mosser, 2001). No que se refere à antigenicidade da gp63 para células 
humanas, resultados variáveis, mas em sua maioria negativos (Jaffe, Rachamim & Sarfstein, 1990; Kemp et al., 1991; 
Kurtzhals et al., 1994; Mendonça, Russell & Coutinho, 1991, Russo et al., 1991), levaram a uma diminuição no número 
de grupos de pesquisa trabalhando com esse antígeno como candidato vacinal. No entanto, em virtude de seu potencial 
imunogênico em camundongos, ainda é muito utilizada em estudos de avaliação de novos adjuvantes como CpG ODN.

Tomados em conjunto, tais dados fazem da gp63 um bom de exemplo de como um mesmo antígeno candidato 
pode induzir diferentes respostas na dependência de sua natureza (nativo, recombinante, vacina de DNA, expresso em 
células transfectadas e outros), via de inoculação (intramuscular, intradérmico, subcutâneo e outros), ou do tipo de 
adjuvante utilizado (IL-12, CpG, MPL e outros). 

p36/LACK 

É provável que a proteína p36/LACK seja um dos únicos antígenos candidatos a uma vacina de segunda geração 
contra leishmaniose a ser descoberto através de um protocolo racional: um clone de célula T CD4+ protetor foi 
utilizado como sonda em uma biblioteca de cDNA, para identificar uma proteína de L. major que possui homologia 
com receptores intracelulares para proteína quinase C ativada (RACK), denominada Leishmania analogue of the 
receptor for activated protein kinase C (LACK).

Apesar de aparentemente ser a proteína responsável pela indução da produção inicial de IL-4, observada em 
camundongos BALB/c após infecção por L. major (Launois et al., 1997; Julia & Glaichenhaus, 1999), a proteína 
LACK recombinante, denominada p36, foi capaz de conferir proteção contra L. major em camundongos BALB/c 
suscetíveis, quando administrada junto com IL-12 (Mougneau et al., 1995), embora tal proteção seja de curta duração 
(Gurunathan et al., 1998). Ainda que seja uma molécula extremamente conservada entre as espécies de Leishmania, a 
imunização com DNA codificando o antígeno LACK foi capaz de induzir proteção parcial contra a infecção por L. major 
em camundongos BALB/c (Gurunathan et al., 1997), mas não protegeu contra a infecção por L. mexicana (Dumonteil 
et al., 2003), L. braziliensis (Salay et al., 2007), L. donovani, L. infantum (Melby et al., 2001; Rodríguez-Cortés et al., 
2007) e L. chagasi (Marques-da-Silva et al., 2005).

Tais resultados apontam para a possibilidade de um único antígeno não ser capaz de induzir uma resposta imune 
ampla que contemple possíveis diferenças nas respostas necessárias, para indução de proteção entre os diferentes tipos 
de leishmaniose cutânea e na leishmaniose visceral. Entretanto, em estudos mais recentes utilizando-se protocolos 
de prime-boost com vacina de DNA e vírus Vaccinia ou Salmonella enterica expressando o antígeno LACK, observou-se 
a indução de proteção parcial ou completa contra leishmaniose visceral canina (Gonzalo et al., 2002; Ramiro et al., 
2003; Lange et al., 2004; Ramos et al., 2008, 2009). Isso confirmou o benefício potencial dos protocolos de prime-
boost no sentido de diversificar a resposta induzida por uma molécula candidata, tornando-a mais imunogênica e 
capaz de induzir proteção contra as diferentes formas clínicas de leishmaniose.

Por fim, a imunização intranasal, com plasmídeos codificando o antígeno LACK, demonstrou ser capaz de controlar 
a infecção por L. amazonensis, L. major e L. infantum, sugerindo que a via intranasal pode induzir imunidade contra 
o parasito (Pinto et al., 2004; Gomes et al., 2007).
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Cisteína-proteases

Antígenos expressos em amastigotas são provavelmente muito importantes no desenvolvimento de uma vacina 
contra leishmaniose, já que essa é a forma do parasito encontrada no hospedeiro mamífero, sendo um importante 
alvo da resposta imune. As cisteínas-proteases catepsina L-like (CPs) pertencem à superfamília da papaína e são 
vistas como bons candidatos vacinais, uma vez que são altamente imunogênicas e importantes na interação parasito/
hospedeiro (Wolfram et al., 1995; Rafati et al., 2003). Três diferentes classes de CPs foram identificadas: tipo 1 ou CPB, 
tipo II ou CPA e tipo III ou CPC. Tanto CPA como CPB demonstraram ser reconhecidas pelo sistema imune de mamíferos, 
como verificado pela sua reatividade no soro de pacientes com leishmaniose cutânea ativa ou curados (Rafati et al., 
2001). Entretanto, apenas a CPB recombinante foi capaz de induzir proteção parcial contra a infecção por L. major com 
indução de células CD8+ e produção de IFN-g (Rafati et al., 2002). Contudo, a imunização com DNA só foi eficiente 
quando foram utilizados em conjunto plasmídeos codificando para as duas proteínas (CPA e CPB) (Rafati et al., 2001). 
Além disso, de maneira semelhante ao que ocorre com o antígeno LACK, protocolos de prime-boost utilizando a 
imunização com os plasmídeos CPA e CPB, seguida de uma dose de proteína recombinante em adjuvante incompleto 
de Freund, levaram a uma proteção ótima contra a leishmaniose visceral no modelo murino (Rafati, Zahedifard & 
Nazgouee, 2006; Rafati et al., 2008). 

Confirmando tais dados, um protocolo de prime-boost de DNA e proteína recombinante, em associação com CpG 
ODN e Montanide®720, também foi capaz de proteger camundongos e cães contra a infecção experimental por L. 
infantum (Rafati, Zahedifard & Nazgouee, 2006; Rafati et al., 2005). Posteriormente, um protocolo de prime-boost 
semelhante protegeu camundongos contra a infecção por L. infantum utilizando-se como imunógeno a CP tipo III 
(CPC) (Khoshgoo et al., 2008).

Apesar do grande número de trabalhos envolvendo o potencial imunogênico das CPs na infecção por L. major, 
muito pouco se sabe sobre essas proteínas nas espécies de Leishmania do Novo Mundo. Uma cisteína-protease de L. 
pifanoi (denominada A2) foi capaz de induzir proteção parcial contra a infecção homóloga no modelo experimental 
murino (Soong et al., 1995), porém mostrou ser fracamente reconhecido por células de pacientes com leishmaniose 
cutânea (Silveira et al., 1998; Coutinho et al., 1996).

Mais recentemente, uma cisteína-proteinase de 24 kDa isolada de L. amazonensis (Lacys24) foi capaz de induzir 
proteção parcial contra a infecção homóloga em camundongos BALB/c, após imunização com a proteína recombinante 
e adjuvante completo de Freund (Fedeli et al., 2010). Algumas cisteínas-proteases de L. braziliensis já foram descritas 
(Rebello et al., 2009; Lanfranco et al., 2008; Alves, Marzochi & Giovanni-de-Simone, 1993), contudo nenhum ensaio 
de proteção foi publicado até o momento.

Antígenos de superfície de amastigotas

Outros antígenos de amastigota, candidatos a vacina contra leishmaniose, são as proteínas de membrana P4 e P8, 
que demonstraram conferir proteção contra a infecção por L. pifanoi em camundongos (Soong et al., 1995) e foram 
reconhecidas por células mononucleares de sangue periférico de pacientes infectados com L. braziliensis, induzindo uma 
resposta de células CD4+ com perfil Th1 (Coutinho et al., 1996; Haberer et al., 1998). A proteína P4 é uma nuclease 
presente em todas as espécies de Leishmania (Kar et al., 2000). A proteção induzida pela proteína P4 no modelo murino 
foi correlacionada com a indução de uma resposta de células CD4+ Th1, com a produção de IFN-g, TNF e MIF (Kar, Metz & 
McMahon-Pratt, 2005), e a imunização com vacina de DNA codificando para os genes da proteína P4 de L. amazonensis 
e IL-12 conferiu proteção contra a infecção por L. amazonensis e proteção parcial contra a infecção por L. major em 
camundongos BALB/c (Campbel et al., 2003). A função da proteína P8 ainda é desconhecida. Além de proteger contra 
a infecção por L. pifanoi no modelo murino, foi capaz de induzir respostas in vitro em células de pacientes infectados 
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com L. braziliensis (Coutinho et al., 1996; Haberer et al., 1998) e L. amazonensis (Silveira et al., 1998) e ainda de cães 
infectados com L. infantum (Carrillo et al., 2007), com indução de uma resposta Th1 em todos os estudos.

Múltiplos antígenos

Uma das estratégias que podem ser empregadas para o desenvolvimento de uma vacina contra leishmaniose, a 
qual seja capaz de conferir proteção para as diferentes espécies do parasito responsáveis pela doença no homem, seria 
o estudo de uma vacina composta por múltiplos antígenos. Nesse sentido, uma vacina contendo uma poliproteína 
(ou polipeptídeo) formada pela fusão de epitopos múltiplos seria menos custosa, em termos de manufaturamento, 
que uma preparação composta por várias proteínas recombinantes. O melhor exemplo desse tipo de vacina seria a 

proteína trifusão Leish-111f, constituída pelos antígenos homologue of eukaryotic thiol-specific antioxidant (TSA) e 

stress inducible protein 1 (STI1), de L. major, e a proteína elongation and initiation factor (LeIF ), de L. braziliensis. 

Tais proteínas são expressas nas formas amastigota e promastigota de várias espécies do gênero Leishmania. Tanto 

TSA quanto STI1 são reconhecidos por células T de pacientes curados e já demonstraram induzir proteção no modelo 

murino ou em primatas não humanos, quando utilizadas separadamente ou combinadas (Webb et al., 1996, 1998; 

Campos-Neto et al., 2001, 2002; Méndez et al., 2001). Além do mais, o antígeno LeIF tem a capacidade de induzir a 

produção de IL-12 e IL-18 por monócitos e fibroblastos humanos (Probst et al., 1997; Sheiky et al., 1995, 1998). 

A imunização com a proteína Leish-111f recombinante com IL-12, MPL-SE ou com CpG ODN como adjuvante, ou 

ainda na forma de vacina de DNA, foi capaz de conferir proteção contra a infecção por L. major no modelo murino 

(Coler et al., 2002; Skeiky et al., 2002; Rhee et al., 2002). Além do mais, a poliproteína demonstrou ser reconhecida 

por células mononucleares isoladas do sangue periférico de pacientes com leishmaniose cutânea e mucosa, no Brasil 

e no Peru (Ghalib & Modabber, 2007).

Após ser testada em conjunto com inúmeros adjuvantes em ensaios de proteção no modelo murino, o adjuvante 

MPL monofosforilipídeo A (MPLA) isolado de Salmonella minnesota) foi selecionado para estudos subsequentes em 

humanos. O MPL é uma agonista de TLR4 e demonstrou ser uma solução aquosa segura que já foi utilizada como 

adjuvante em várias formulações humanas, incluindo as vacinas para herpes simplex e hepatite B. A formulação 

contendo a proteína recombinante com MPL-SE – emulsão estável óleo/água usando esqualeno sintético – foi liberada 

para uso humano. Em recente estudo na Colômbia, ela demonstrou ser segura e imunogênica, tornando-se a primeira 

vacina de segunda geração contra leishmaniose testada em seres humanos (Vélez et al., 2009).

Antígenos da saliva de flebotomíneos

Durante a tentativa de alimentação no hospedeiro vertebrado os flebotomíneos injetam, juntamente com as formas 

promastigotas, uma pequena quantidade de saliva contendo um grande número de moléculas farmacologicamente 

ativas, capazes de interferir na resposta imune do hospedeiro. A saliva de Lu. longipalpis inibe a produção de IL-10 

e de TNF-a e induz a produção de IL-6, IL-8 e IL-12p40 por monócitos e células dendríticas humanas (Costa et al., 

2004). O efeito imunomodulador do extrato de glândula salivar de diferentes espécies de flebotomíneos também foi 

observado na infecção experimental de camundongos com L. major, L. braziliensis e L. amazonensis (Titus & Ribeiro, 

1988; Samuelson et al., 1991; Norsworthy et al., 2004; Bezerra & Teixeira, 2001). A exposição prévia de camundongos 

com saliva foi capaz de proteger contra uma infecção subsequente com L. major (Kamhawi et al., 2000). Porém, de 

maneira oposta, a exposição com saliva de Lu. intermedia, o principal vetor de L. braziliensis, agravou a infecção 
por esse parasito em camundongos BALB/c (Moura et al., 2007), indicando possíveis diferenças na composição e nos 
efeitos imunomodulatórios de antígenos presentes na saliva de diferentes espécies de flebotomíneos. Diferenças nos 
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efeitos imunomodulatórios induzidos pelas glândulas salivares de flebotomíneos selvagens, ou criados em laboratório, 

também foram observadas (Laurenti et al., 2009; Ben Hadj Ahmed et al., 2010). 

Vários antígenos de saliva de Lu. longipalpis (Maxadilan, LJM19 etc.) e de Phlebotomus papatasi (PpSP15, 

PpSP42 e PpSP44) já foram isolados, clonados e testados em modelos experimentais. Foi proposto que a resposta 

imune induzida contra a proteína Maxadilan, um peptídeo vasodilator capaz de inibir a produção de IFN-g e 

induzir a produção de IL-6 em células mononucleares humanas (Rogers & Titus, 2003), neutraliza a exacerbação da 

infecção por L. major (Morris et al., 2001). A imunização com PsP15 protege camundongos selvagens e deficientes 

em linfócitos B, proteção esta associada à indução de hipersensibilidade tardia contra a proteína (Valenzuela et 

al., 2001). Contrariamente, observou-se um efeito agravador das lesões após a imunização com a proteína PpSP44 

(Oliveira et al., 2008). A imunização com plasmídeo codificando para a proteína LJM19 induziu proteção contra a 

inoculação intradérmica concomitante de L. chagasi e homogenato de glândula salivar de Lu. longipalpis no modelo 

hamster (Gomes et al., 2008). A proteção observada também foi associada ao desenvolvimento de hipersensibilidade 

tardia contra saliva e presença de IFN-g no sítio de picada dos flebotomíneos. Por sua vez, em um estudo mais 

recente, utilizando-se um painel de plasmídeos codificando para 35 proteínas isoladas da saliva de Lu. longipalpis, a 

imunização de cães com LJM19 induziu uma fraca resposta imune mediada por células, enquanto a imunização com 

LJL143 ou LJM17 induziu forte resposta TH1 (Collin et al., 2009).

As diferenças observadas entre as proteínas que induzem resposta em modelos distintos (como a resposta contra 

LJM19) podem estar relacionadas com restrições impostas pelo repertório de moléculas MHC classe II, presentes nas 

diferentes classes animais. Esse seria um dos casos em que os estudos em modelo experimental podem não ser 

comprovados, quando transportados para o sistema imune humano.

Vacinas vetorizadas (vírus e bactérias como vetores)

Uma alternativa extremamente interessante no desenvolvimento de vacinas de segunda geração contra 

leishmaniose seria a utilização de vírus ou de bactérias recombinantes como vetores vivos, expressando antígenos do 

parasito. A imunização com organismos vivos sabidamente induz uma resposta celular mais intensa e eficiente do que 

a induzida por antígenos mortos e purificados, o que é uma característica significativa quando se busca uma vacina 

contra um parasito intracelular. Apesar disso, poucos antígenos de Leishmania já foram clonados seguindo essa 

estratégia, alguns em bactérias como BCG (Connell et al., 1993; Abdelhak et al., 1995; Streit et al., 2000) e Salmonella 

(Yang et al., 1990; Xu et al., 1995), e outros em alguns tipos virais (Antonelli et al., 2005; Gonzalo et al., 2002; Ramiro 

et al., 2003; McMahon-Pratt et al., 1993; Carson et al., 2009; Resende et al., 2008; Ramos et al., 2008; Stober et al., 

2007; Pérez-Jiménez et al., 2006; Dondji et al., 2005).

Um vetor ideal deve: estimular uma resposta imune forte e de longa duração, capaz de proteger contra a infecção 

em questão; ser capaz de suportar a introdução de sequências externas ao seu genoma; tolerar esses insertos por 

muito tempo sem ‘expulsar’ a sequência introduzida; e, obviamente, não causar doença na população. Do ponto de 

vista clínico, seria extremamente interessante se tal vacina fosse administrada em uma única dose em indivíduos 

com nenhuma ou muito pouca imunidade preexistente contra o vetor (Van, 2005). A utilização de vírus ou bactérias 

de cepas vacinais já liberadas para uso humano (como o BCG e o vírus amarílico vacinal) seria vantajosa, no intuito 

de se desenvolver uma vacina polivalente capaz de imunizar contra agentes patogênicos bem distintos. Toda essa 

combinação de fatores é praticamente impossível de ser alcançada e, dessa forma, a escolha de um vetor vem sempre 

acompanhada de pontos positivos e pontos negativos, os quais precisam ser identificados e ponderados. Os prós e 

contras da utilização dos principais vetores bacterianos e virais são analisados a seguir.
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• Vaccinia – Poxviridae é uma família de vírus cuja principal característica reside na capacidade de infectar 
tanto os animais vertebrados como também os invertebrados. Um dos componentes da família poxvírus é o vírus 
vaccinia (VACV), o qual, no passado, foi usado com sucesso como vacina para erradicar o vírus da varíola humana. Os 
poxvírus, sobretudo VACV, estão entre os primeiros vírus animais a serem investigados como vetores de transferência. 
A expressão de genes recombinantes por VACV foi originalmente demonstrada em 1982 (Mackett, Smith & Moss, 
1982; Panicali & Paoletti, 1982) e, desde então, tem sido utilizada com sucesso para estudos de biologia molecular, 
produção e caracterização funcional de proteínas in vitro, assim como no desenvolvimento de vacinas vivas e como 
ferramentas no estudo de candidatos vacinais (Pastoret, 2003; Moss, 1991; Mackett & Smith, 1986).

Várias características únicas fazem do vírus VACV um excelente candidato como vetor vacinal: sua estabilidade 
como vacina liofilizada, ser de baixo custo, fácil produção e administração; a expressão citoplasmática dos genes 
vacinais; a flexibilidade de empacotamento, permitindo que um amplo tamanho do seu genoma seja deletado para 
que um DNA estranho seja integrado sem que ocorra perda da infectividade do vírus; e a sua habilidade em induzir 
resposta humoral e células T citotóxicas contra o antígeno vacinal, com indução de uma resposta imune duradoura 
após uma única inoculação. Contudo, a existência de complicações severas, observadas especialmente em crianças 
e indivíduos imunossuprimidos, nas campanhas de erradicação da varíola, inviabiliza a reintrodução do VACV como 
agente imunizante. Por esse motivo, desenvolveram-se linhagens de vírus VACV atenuados como o modified vaccinia 
virus Ankara (MVA) e o New York vaccinia virus attenuated from Copenhagen (NYVAC). A grande vantagem dessas 
linhagens atenuadas é sua segurança, pois, apesar de sua limitada replicação em células humanas e de muitos tipos 
celulares de mamíferos, tanto MVA como NYVAC apresentam alto nível de expressão gênica e também induzem forte 
imunidade quando utilizados como vetores vacinais em animais e humanos (Gómez et al., 2008).

Na prática, a experiência de muitos autores revela que uma segunda dose de vírus recombinante esbarra no 
problema de imunidade preexistente, em que os anticorpos gerados pela primeira imunização neutralizam os vírus 
inoculados na segunda dose, o que impede o desenvolvimento de uma resposta imune mais robusta contra o antígeno 
vacinal. No entanto, a utilização de MVA recombinante em protocolos de prime-boost tem demonstrado resultados 
promissores para vários antígenos, incluindo os antígenos LACK e TRYP de Leishmania contra leishmaniose visceral 
canina (Ramiro et al., 2003; Ramos et al., 2008; Pérez-Jiménez et al., 2006).

• Adenovírus – os adenovírus são um grupo de vírus de genoma de DNA dupla hélice que causam uma variedade 
de doenças no homem, desde infecções subclínicas até infecções do trato respiratório superior e de vários outros 
órgãos, principalmente em crianças, idosos e indivíduos com sistema imune comprometido. Sua habilidade em infectar 
diversos tipos celulares constitui uma das razões pelas quais os adenovírus são utilizados como vetores para genes de 
antígenos vacinais ou com aplicações terapêuticas (Danthinne & Imperiale, 2000; Patterson et al., 2004). Outro ponto 
positivo seria sua capacidade de empacotar transgenes de 3 Kb a 4 Kb nos vírus com capacidade replicativa, podendo 
chegar a mais de 10 Kb nos não replicativos (Patterson et al., 2004). Além disso, a biologia dos adenovírus é muito 
bem conhecida e as partículas virais podem ser obtidas em altos títulos em culturas de linhagens celulares in vitro.

Embora mais de 51 sorotipos de adenovírus humanos sejam conhecidos, os estudos com adenovírus recombinantes 
se limitam ao subgrupo C, mais especificamente aos sorotipos 2 (Ad2) e 5 (Ad5). Estudos pré-clínicos e clínicos com 
esses vetores evidenciaram uma séria limitação ao seu uso em seres humanos: a presença de imunidade preexistente, 
já que as infecções causadas pelo subgrupo C são endêmicas em diversas regiões do mundo. Anticorpos específicos 
foram detectados em 97% dos indivíduos estudados, encontrando-se mais de 50% com imunidade humoral e celular 
contra Ad2 e Ad5 (Chirmule et al., 1999). Essa imunidade preexistente ao Ad5 reduz drasticamente a imunogenicidade 
do vírus vacinal recombinante em modelos animais e em seres humanos. Como o nível de anticorpos neutralizantes 
contra o vírus é variável na população humana, o grau de indução de imunidade com uma vacina utilizando Ad5 seria 
extremamente variável e imprevisível. Dessa forma, adenovírus de sorotipos menos prevalentes e mesmo de outras 
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espécies animais, como chimpanzés, estão sendo estudados como possíveis vetores vacinais (Bangari & Mittal, 2006). 
Outra estratégia para subverter a imunidade preexistente seria a utilização de vírus Ad5 quiméricos, expressando 
antígenos de superfície de outros sorotipos menos prevalentes como o Ad35 (Xin et al., 2005; Thorner et al., 2006; 
Roberts et al., 2006; Nanda et al., 2005).

Atualmente existem apenas dois relatos de vacinas contra leishmaniose utilizando-se Ad5 recombinante, sendo 
que em um deles foi observado que o grau de proteção é inversamente proporcional à dose do vírus recombinante 
utilizada (Stober et al., 2007; Darrah et al., 2007).

• Vírus Amarílico – o vírus vacinal da febre amarela 17D é uma das vacinas mais bem-sucedidas desenvolvidas 
até hoje. Dispõe de uma metodologia de produção bem definida e eficiente, induz uma resposta imune humoral e 
celular de longa duração (Lefeuvre, Marianneau & Deubel, 2004; Reinhardt et al., 1998; Co et al., 2002), é de baixo 
custo, utilizado em uma única dose, e tem um rigoroso controle de qualidade, incluindo testes de neurovirulência 
em macacos. Desde 1945 a encefalite pós-vacinal vem sendo reportada em um a cada vinte milhões de indivíduos 
imunizados (Van, 2005). Diferentemente dos adenovírus, a existência de pré-imunidade ao vírus 17D não interferiu 
com a resposta imune induzida pelo vírus 17D recombinante utilizado contra a dengue. Além disso, a aplicação de 
duas doses da vacina com o vírus quimérico induz uma resposta CD8 contra o vírus 17D, e é capaz de induzir células 
CD4 e anticorpos neutralizantes contra todos os quatro sorotipos de dengue (Guirakhoo et al., 2006; Guy et al., 
2008). Todas essas características tornam extremamente tentador o uso do vírus 17D como um vetor de expressão de 
antígenos heterólogos, o que leva ao desenvolvimento de uma vacina viva polivalente.

Sendo assim, por que até hoje poucas vacinas foram desenvolvidas utilizando-se o vírus amarílico vacinal, a 
maioria delas utilizando vírus com genes de outros flavivírus como dengue e encefalite japonesa? O ‘calcanhar de 
Aquiles’ do vírus vacinal 17D seria o fato de os vírus RNA, como o caso dos flavivírus, serem pequenos e não tolerarem 
muito bem a inserção de genes heterólogos. Muitas vezes os vírus recombinantes tornam-se instáveis e ‘chutam’, 
literalmente, o gene heterólogo para fora. Por sua vez, sequências pequenas de outros vírus da família Flaviviridae já 
foram introduzidas com sucesso no vírus 17D e mostraram ser estáveis após inúmeras passagens (Guirakhoo et al., 
2006; Guy et al., 2008; Bray & Lai, 1991; Chambers et al., 1999). Uma forma de se introduzir sequências maiores 
seria a utilização de construtos bicistrônicos contendo sítios de entrada ribossomais internos (Van, 2005) e a criação 
de vírus quiméricos, através da substituição dos genes estruturais prM/M/E (Lai & Monath, 2003)

No caso do desenvolvimento de uma vacina contra protozoários intracelulares, apesar de tantos pontos positivos 
envolvendo até mesmo o desenvolvimento de uma resposta do tipo celular mediada por linfócitos T CD8+, não 
existe nenhum relato de desenvolvimento de vírus 17D quiméricos expressando antígenos de Leishmania. Há apenas 
poucos relatos envolvendo a expressão de epitopos da proteína CS de Plasmodium (Bonaldo et al., 2002; Tao et al., 
2005; Bojang et al., 2004; Mueller et al., 2005). Como novas metodologias têm sido criadas no sentido de se melhorar 
a estabilidade dos vírus 17D recombinantes, é possível que em um futuro próximo uma vacina combinada contra 
leishmaniose e febre amarela seja desenvolvida (Bonaldo et al., 2007).

• BCG – o BCG é uma cepa atenuada derivada do Mycobacterium bovis, após 250 passagens em meio de cultura. 
É uma vacina viva segura, de baixo custo e relativamente termoestável que pode ser aplicada logo após o nascimento, 
conferindo proteção de longa duração contra tuberculose severa. Como é um forte imunoestimulante, já vem sendo 
usado como adjuvante em diversos protocolos de imunização, tendo sido sugerido também que a utilização de BCG 
recombinantes expressando antígenos heterólogos de outros patógenos poderia induzir resposta imune protetora 
contra a tuberculose e contra o patógeno em questão, e que uma única aplicação seria suficiente para induzir imunidade 
celular de longa duração (Lagranderie et al., 1993). O BCG já foi administrado a mais de três bilhões de pessoas no 
mundo, com muito poucos efeitos colaterais severos, o que seria mais um ponto positivo a favor de sua utilização 
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como vetor de antígenos heterólogos. Além do mais, um estudo no modelo murino utilizando BCG recombinante 
expressando lacZ demonstrou que a imunização prévia com BCG não interfere na resposta imune celular específica – 
a β-galactosidase – quando a administração do BCG recombinante é realizada com intervalo igual ou superior a três 
meses, o que sugere que a imunidade preexistente não seria um problema na utilização do BCG como vetor vacinal 
(Gheorghiu et al., 1994).

Como relatado anteriormente, o BCG já foi utilizado como adjuvante em diversas vacinas humanas contendo L. 

mexicana e L. braziliensis (Convit et al., 2004; Noazin et al., 2008; Castes et al., 1989) em ensaios de imunoproteção e 
de imunoterapia contra as leishmanioses americanas, mas com resultados inconclusivos. Trabalhos utilizando antígeno 
autoclavado de L. major (ALM) e BCG como adjuvante também geraram dados inconclusivos, com graus de indução de 
proteção variáveis ou ausentes quando comparados aos grupos placebo que recebiam exclusivamente BCG (Sharifi et al., 
1998; Momeni et al., 1999; Khalil et al., 2000). No entanto, resultados positivos foram obtidos com BCG recombinante 
expressando gp63 de L. major com indução de imunidade mediada por células e proteção em camundongos (Connell et 
al., 1993; Abdelhak et al., 1995). BCG recombinante expressando a proteína LCR1 de L. chagasi induziu proteção contra 
desafio homólogo em camundongos suscetíveis (Carson et al., 2009). Apesar desses resultados encorajadores poucos 
grupos se dedicaram a tal tipo de abordagem, provavelmente em razão das dificuldades de expressão dos antígenos 
heterólogos pelo BCG recombinante. Atualmente, várias estratégias já foram desenvolvidas para permitir a expressão 
controlada e estável de antígenos heterólogos pelo BCG recombinante, e muito possivelmente a tendência é de que novos 
trabalhos surjam na literatura.

O BCG protege contra as formas severas de tuberculose em crianças, mas tem eficácia variada contra a doença 
pulmonar em adultos, sendo de consenso geral que, para que um dia a tuberculose possa ser erradicada, é necessário 
o aprimoramento do BCG. Realizar todo o processo de liberação de uma vacina com BCG recombinante expressando 
antígenos de Leishmania, para que depois a cepa vacinal da bactéria seja modificada, poderia soar como um trabalho 
infrutífero para quem busca uma vacina multivalente. Por sua vez, o conhecimento gerado com estudos atuais pode 
tornar o caminho bem menos tortuoso quando uma nova cepa de BCG vacinal for desenvolvida.

CONCLUSÕES

A utilização profilática de vacinas é reconhecidamente a medida mais eficiente e de menor custo-benefício no 
controle das infecções. No caso da leishmaniose, o desenvolvimento de uma vacina tem demonstrado ser tanto um 
desafio como um objetivo difícil de ser alcançado. Não pela descoberta de moléculas candidatas, uma vez que vários 
antígenos surgem a cada dia e um número maior ainda deve surgir após o sequenciamento do genoma de diferentes 
espécies do parasito, mas por inúmeras dificuldades relacionadas ao conhecimento ainda incompleto da patogênese do 
parasito, da complexa resposta imune necessária para indução de proteção, pela ausência de modelos experimentais 
adequados – o que tem gerado dados que muitas vezes não são reprodutíveis em humanos – e do conhecimento ainda 
fragmentado sobre os mecanismos de desenvolvimento de memória imunológica.

As vacinas contra patógenos intracelulares requerem a indução de uma resposta imune mediada por células 
bem definidas, e não só de anticorpos como na grande maioria das vacinas licenciadas para uso humano até o 
momento. Além disso, vacinas definidas – como proteínas recombinantes – são muito pouco imunogênicas, 
necessitando de adjuvantes ou de sistemas de expressão (como vírus ou bactérias recombinantes) para que possam 
desencadear uma resposta protetora. Os adjuvantes liberados para uso nos dias atuais são potentes indutores de 
resposta imune humoral. Por esse motivo, o estudo da vacinologia tem se voltado para um novo desafio: desenvolver 
adjuvantes seguros para uso humano que sejam capazes de potencializar indução de memória celular, tanto CD4 
quanto CD8. Nesse contexto, os recentes avanços na imunologia básica, demonstrando os mecanismos pelos quais 
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a resposta imune inata pode moldar uma resposta imune adaptativa subsequente, em conjunto com novas técnicas 
bioquímicas, vêm permitindo o desenvolvimento e o estudo de adjuvantes mais específicos, como os diferentes 
ligantes de receptores Toll-like (Guy, 2007).

Atualmente, mais de trinta antígenos de Leishmania já foram ou estão sendo testados como candidatos vacinais 
contra leishmaniose visceral ou tegumentar. Muitos deles são conservados entre as espécies do parasito, mas, conforme 
descrito neste capítulo, em muitos casos não são capazes de induzir proteção em ensaios clínicos ou não induzem 
proteção contra todas as espécies do parasito causadoras de doença humana. Quem sabe seja a hora de desviar os 
esforços da obtenção de novas moléculas candidatas para a avaliação de novas formas de apresentação de antígenos 
conservados já existentes – que envolveria protocolos de prime-boost e o uso de novos adjuvantes – para que se possa 
avançar ainda mais no desenvolvimento de um produto capaz de concretizar a ânsia de muitos pesquisadores, tanto 
no Brasil como no mundo: uma vacina contra leishmaniose que preencha a maioria dos atributos relatados no início 
deste capítulo.

Por fim, é possível afirmar, sem correr riscos, que os estudos com candidatos vacinais contra leishmanioses em 
muito contribuíram e têm contribuído para o enriquecimento do conhecimento na área da vacinologia.
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