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RESUMO 

 

As leishmanioses são um conjunto de doenças promovidas por diferentes espécies 
de parasitos do gênero Leishmania. As mesmas apresentam amplo espectro de 
distribuição, alta prevalência e incidência, ocorrendo em 92 países. No Brasil, é 
registrada em todos os Estados. A Leishmania braziliensis é responsável pela 
leishmaniose tegumentar americana (LTA) e está associada com as manifestações 
mucocutânea e cutânea localizada da doença. É essencial que haja pesquisas sobre 
a relação parasito-hospedeiro, para melhor entendimento das leishmanioses. Nesse 
contexto, as vesículas extracelulares apresentam capacidades imunomoduladoras e 
de comunicação entre parasito e hospedeiro. O objetivo deste projeto foi avaliar a 
produção de Vesículas Extracelulares (VEs) de L. braziliensis em dois principais meios 
de cultivos, Schneider® e RPMI (Roswell Park Memorial Institute)®.  De forma 
qualitativa, inicialmente, avaliou-se a produção de VEs de promastigotas de L. 
braziliensis no período de 1h, 2h, 4h e 24h. Como resultados foi observado que nos 
tempos de 4 e 24h houve maior mortalidade de promastigotas. 1h e 2h apresentaram 
concentrações similares, sendo os melhores tempos de incubação dos parasitos e, 
utilizados nos testes com os meios. Foi demonstrado que quando incubadas em 
RPMI, a L. braziliensis produz maior concentração de VEs com menor tamanho médio, 
em comparação das produzidas no meio Schneider. Isto pode estar associado às 
diferenças na composição dos meios, sendo observado um potencial de outros íons, 
além do cálcio que podem influenciar na vesiculação. Observou-se também que a 
maioria da população de VEs é de microvesículas, sendo a de exossomos menor que 
10% em todas as amostras. O tamanho médio das vesículas foi similar com o descrito 
para a espécie Leishmania amazonensis. Todavia, Leishmania donovani apresenta 
um padrão muito diferente ao observado neste estudo. Diferenças evolutivas podem 
ser responsáveis por estas variações. Dentre os dois meios testados, notou-se que 
dependendo do meio utilizado para a incubação de parasitos do gênero Leishmania, 
o meio pode interferir no tamanho e quantidade (e potencialmente na composição) 
das VEs produzidas. Desta forma, futuras pesquisas com VEs deverão considerar 
estes fatores quando forem analisar estas estruturas, para melhor representação das 
condições in vivo.  
 
Palavras-chave: Interação parasito-hospedeiro; microvesículas; exossomos; 
quantificação de proteínas; meios de cultivo; RPMI; Schneider.  
 



ABSTRACT 

 

Leishmaniasis are a group of diseases promoted by different species of parasites from 
the genus Leishmania. They have wide specter of distribution, high prevalence and 
incidence, happening in 92 countries. In Brazil, it is registered in all of the States. 
Leishmania braziliensis is responsible for the American cutaneous leishmaniasis and 
it is associated with the mucocutaneous and localized cutaneous manifestation of the 
disease. Thus, it is essential that we have researches about the parasite-host relation, 
for better understanding the leishmaniasis. The extracellular vesicles have 
immunomodulation and communication capacity between parasite and host. In this 
context, the aim of this project was to evaluate the production of L. braziliensis 
Extracellular Vesicles (EVs) in two main culture mediums, Schneider® and RPMI 
(Roswell Park Memorial Institute)®. It was evaluate the production of EVs of 
promastigotes of L. braziliensis in the time periods of 1h, 2h, 4h and 24h in Schneider 
and RPMI mediums. As result, it was observed that in the times of 4h and 24h there 
was higher mortality of promastigotes. 1h and 2h presented similar concentrations, 
being the best times of parasites incubation. It was observed that when incubated with 
RPMI, these produced higher EVs’ concentration with smaller average size, when 
compared within the Schneider. These can be associated with differences in the 
compositions of the mediums, being observed a potential of other ions, besides 
calcium, that can influence the vesiculation. It was also observed that most of the EVs 
population were microvesicles, where the exosomes were less than 10% in all of the 
samples. The vesicles average size were similar with the described for Leishmania 
amazonensis and other groups of organisms. However, Leishmania donovani presents 
a much different pattern from what was seen in this study. Evolutive differences can 
be responsible for these variations. In between these two mediums tested, it was notice 
that depending of the medium used for the incubation of parasites from the genus 
Leishmania, the medium can interfere in the size and quantity (and potentially with the 
composition) of the EVs produced. Therefore, future researches with EVs will need to 
consider these factores when analyze these structures, for better representation of the 
in vivo conditions. 
 

Key-words: Parasite-host interaction; microvesicles; exosomes; protein quantification; 
culture mediums; RPMI; Schneider. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Parasitos do gênero Leishmania são agentes etiológicos de um grupo de 

doenças denominado leishmanioses que apresentam distribuição mundial (exceto na 

Oceania) (GUERRERO et al., 2017). As leishmanioses podem ser classificadas de 

acordo com as duas principais manifestações clínicas, sendo elas: leishmaniose 

cutânea/tegumentar (LC/LT), a qual é subdividida em localizada (LCL), mucocutânea 

(LMC) e cutânea-difusa (LCD); e leishmaniose visceral (LV), que apresenta maior 

potencial de letalidade. A LT também é subdividida de acordo com sua localização 

geográfica, sendo caracterizada em Leishmaniose Tegumentar  ou cutânea do Velho 

Mundo, quando a ocorrência desta é na Europa, Ásia e África; e Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA), quando é nos continentes americanos (MOURA, 2013; 

GUERRERO et al., 2017; STEVERDING, 2017). 

As leishmanioses têm ocorrência em 92 países (2018) e concentram-se em 

regiões tropicais e subtropicais (WHO, 2021). Contudo, dos novos casos notificados 

em 2016, 90% foram registrados em apenas 13 países: Afeganistão, Argélia, 

Bangladesh, Bolívia, Brasil, Colômbia, Etiópia, Índia, Irã, Peru, Sudão, Sudão do Sul 

e Síria (STEVERDING, 2017; WHO, 2021). Além da ampla distribuição de casos, as 

leishmanioses apresentam alta prevalência e incidência. Estima-se que, a cada ano, 

haja prevalência de 12 milhões de casos (visceral e tegumentar), havendo 500.000 

novos casos com 50.000 mortes de LV e 1,5 a 2 milhões de novos casos de LT 

(ORYAN, AKBARI, 2016).  

Atualmente, no Brasil, a LTA tem ocorrência registrada em todos os estados. 

No Paraná, as regiões com maior incidência de casos se concentram no norte, oeste 

e sudoeste do estado; tendo registro de 16.464 casos nestas áreas entre 1980 e 2016, 

relacionado com a proximidade de comunidades às áreas de floresta nativa permitindo 

a inserção do humano no ciclo silvestre da doença (MELO et al., 2018). No Paraná, a 

principal espécie transmissora da LTA é Leishmania (Viannia) braziliensis, mas 

também há registros de casos por Leishmania (Leishmania) amazonensis (SILVEIRA 

et al., 2019; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

As espécies do gênero Leishmania apresentam duas formas de vida durante o 

seu ciclo. A forma promastigota é encontrada no trato digestivo do inseto vetor, 

enquanto a amastigota concentra-se nas células fagocíticas mononucleadas do 

hospedeiro vertebrado (SOARES, 2012; GUERRERO et al., 2017). 
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As principais drogas utilizadas no tratamento da doença são os Antimoniais 

Pentavalentes, Anfotericina B e Pentamidina. Contudo, o tratamento é questionável, 

uma vez que os fármacos utilizados tendem a apresentar diversos efeitos adversos 

ao paciente, além de relatos de resistência do parasito a estes e, como consequência, 

perda de eficiência no tratamento (CROFT et al., 2006; GOTO, LINDOSO, 2010). 

Estes fatores podem estar associados ao fato de que cada espécie de Leishmania 

responde de forma diferente aos fármacos, às diferenças regionais associada ao 

parasito (Novo e Velho Mundo) e/ou variações genéticas de cada hospedeiro humano 

(CROFT et al., 2006; GOTO, LINDOSO, 2010). 

Devido à complexidade de fatores relacionados ao controle das leishmanioses, 

não somente a busca por novos fármacos para um tratamento eficiente é necessária, 

como também a compreensão dos fatores relacionados ao parasito. A compreensão 

da interação parasito-hospedeiro permite auxiliar o melhor direcionamento dos 

potenciais fármacos e tratamentos. Nesse sentido, investigações no âmbito da 

produção e composição das vesículas extracelulares (VEs) de Leishmania spp são 

promissoras. 

  As VEs são estruturas produzidas pelas células de um organismo, 

apresentando na sua composição uma bicamada lipídica. Essas estão associadas aos 

processos de comunicação celular por terem o potencial de transportar diversas 

moléculas entre as células, podendo regular os processos fisiológicos do próprio 

organismo, como também podem envolver processos fisiopatológicos (QUESNE, 

2014; SAUTER, 2017). Dentre os tipos de VEs, há os exossomos, que se originam da 

membrana do endossomo, variando de 30 nm a 100 nm; e as microvesículas, 

derivadas da membrana plasmática e liberadas ou de forma ativa dependente de 

cálcio ou em níveis basais (varia de 100 nm a 1 µm) (CESTARI et al., 2012; SOARES, 

2012; QUESNE, 2014; ROSSI et al., 2019).  

Em relação à L. braziliensis, foi verificado por Cuervo et al. (2009), de forma 

generalizada, os produtos proteicos secretados pela forma promastigota do parasito. 

Identificou-se potenciais componentes de seu secretoma que estariam envolvidos 

com o parasitismo. Um trabalho posterior, de Rodríguez-Vega et al. (2021), confirmou 

o potencial deste secretoma em auxiliar a infecção de macrófagos, quando tratados 

previamente com esse. Não somente isso, foi observado que a maioria dos 

componentes deste secretoma eram originados por transporte da via não-clássica (a 
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qual inclui a produção de VEs), e que, majoritariamente desta via, era por exossomos 

(RODRÍGUEZ-VEGA et al., 2021). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Não há pesquisas que caracterizaram o tamanho e proporção das VEs de L. 

braziliensis, comparando o padrão de microvesículas e de exossomos e, identificando 

diferenças no padrão de vesiculação em relação ao meio de incubação. O único 

trabalho até o momento com VEs de L. braziliensis foi o de Nogueira et al. (2020), que 

verificou que o tamanho médio das vesículas produzidas por esta espécie é de 140,0 

± 1.5 nm de diâmetro. 

Tendo em vista o potencial e importância no qual o estudo das microvesículas 

e exossomos pode contribuir para a elucidação sobre a interação parasito-hospedeiro, 

e que essa compreensão poderá auxiliar para estratégias terapêuticas no controle da 

LTA, o presente trabalho tem como enfoque avaliar a produção de vesiculação 

(exossomos e microvesículas) de L. braziliensis em meios de cultivo (RPMI e 

Schneider) que são utilizados na rotina de cultura destes parasitos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

  Avaliar a produção (concentração e tamanho) de vesículas extracelulares (VEs) 

produzidos por L. braziliensis em dois diferentes meios de cultivo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar qualitativamente a produção de VEs de promastigotas de L. braziliensis 

no meio de cultura RPMI pelo período de 1h, 2h, 4h e 24h pela técnica de 

Bradford; 

2. Avaliar qualitativamente, a mortalidade de promastigotas de L. braziliensis no 

meio de cultura RPMI, sem SFB, pelo período de 1h, 2h, 4h e 24h pelo azul de 

Tripan; 
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3. Avaliar a quantidade e tamanho de vesículas extracelulares (exossomos e 

microvesículas) de promastigotas de L. braziliensis no meio de cultura 

Schneider pelo período de 2h através de NTA;  

4. Avaliar a quantidade e tamanho de vesículas extracelulares (exossomos e 

microvesículas) de promastigotas de L. braziliensis no meio de cultura RPMI 

pelo período de 2h através de NTA. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LEISHMANIOSES 

 

2.1.1 Epidemiologia e transmissão 

 

 As leishmanioses são um conjunto de doenças promovidas por 39 espécies de 

parasitos do gênero Leishmania, sendo estes subdivididos em três subgêneros: 

Leishmania, Viannia e Sauroleishmania (MAURÍCIO, 2018). Os subgêneros são 

classificados em relação a localização do parasito no trato gastrointestinal do vetor: 

no subgênero Leishmania, o parasito desenvolve-se na região anterior à mediana do 

trato, enquanto que, no subgênero Viannia, o parasito desenvolve-se na porção 

anterior à final do trato. O subgênero Sauroleishmania incluiu espécies que parasitam 

exclusivamente répteis além do vetor flebotomíneo (CROFT et al., 2006; COUGHLAN 

et al., 2017; GUERRERO et al., 2017; SARDANETA, 2018). 

Há duas formas clássicas de manifestação clínica das leishmanioses: 

Leishmaniose Cutânea (LC) ou Leishmaniose Tegumentar (LT) e Leishmaniose 

Visceral (LV). A LT pode ainda ser classificada com base em sua distribuição 

geográfica: Leishmaniose Tegumentar do Velho Mundo, quando esta ocorre em 

regiões da Europa, África e Ásia; e Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), 

quando ocorre nos continentes americanos (MOURA, 2013; COSTA et al., 2007; 

GUERRERO et al., 2017; STEVERDING, 2017). 

A LT, cuja distribuição no Brasil ocorre em todos os estados, se subdivide em 

relação às diferentes manifestações clínicas: a leishmaniose cutânea localizada 

(LCL), a qual promove a formação de lesões e ulcerações em regiões específicas da 

pele; a leishmaniose cutânea difusa (LCD), na qual espalha-se por todo o corpo, 

contudo não leva a ulcerações; e a leishmaniose mucocutânea (LMC), a qual se 

concentra nas mucosas, comprometendo, principalmente, a garganta, nariz e boca; 

podendo levar à deformação facial (MOURA, 2013; COSTA et al., 2007; GUERRERO 

et al., 2017; STEVERDING, 2017). A LV, na maioria dos casos, pode apresentar casos 

assintomáticos e sintomáticos, em que a hepatoesplenomegalia é a principal 

sintomatologia. O indivíduo acometido pode, ainda, apresentar anemia, febre, perda 

de peso, aumento de imunoglobulinas e redução das células do sangue (ROMERO, 

BOELAERT, 2010; BELO et al., 2013; STEVERDING, 2017). 
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As espécies causadoras da forma tegumentar no Brasil são L. (Viannia) 

braziliensis (LCL e LMC), L. (Leishmania) amazonensis (LCL, LCD e LMC), 

Leishmania (Viannia) guayanensis (LCL e LMC), Leishmania (Viannia) panamensis 

(LCL e LMC), Leishmania (Viannia) shawi (LCL), Leishmania (Viannia) lindenberg 

(LCL), Leishmania (Viannia) naiffi (LCL), Leishmania (Viannia) lainsoni (LCL). A 

Leishmania (Leishmania) infantum é a espécie responsável pela forma visceral da 

doença no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017, STEVERDING, 2017). 

As leishmanioses são amplamente difundidas ao longo do mundo, ocorrendo 

em praticamente todos os continentes (exceto Oceania e polos) e predominantemente 

em regiões tropicais e subtropicais; sendo registrado a ocorrência em 92 países (2018) 

(GUERRERO et al., 2017; STEVERDING, 2017; WHO, 2021). 

Dos dados coletados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2010, 

identificou-se que 90% dos casos registrados da forma visceral ocorriam 

predominantemente em Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão e Sudão do Sul; e 

70% da forma tegumentar ocorriam no Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Costa 

Rica, Irã, Síria e Sudão (GUERRERO et al., 2017). 

A transmissão da doença ocorre por meio do vetor, transmitido de um 

reservatório ao humano, podendo este reservatório ser de caráter urbano ou silvestre 

(ciclo zoonótico). Os reservatórios são mamíferos que permitem o desenvolvimento 

do parasito, tendo potencial de infecção para o vetor (ALEMAYEHU, ALEMAYEHU, 

2017; GUERRERO et al., 2017). 

A transmissão também pode ocorrer de um humano infectado para outro (ciclo 

antroponótico), no caso de Leishmania (Leishmania) tropica (LCL) e Leishmania 

(Leishmania) donovani (LCL e LV), ambas do Velho Mundo. A transmissão da forma 

tegumentar via ciclo antroponótico ocorre caso o humano seja o principal reservatório 

na região (REITHINGER et al., 2007). 

 Na LTA, a predominância dos reservatórios é de animais silvestres, havendo 

maior ocorrência da doença em áreas rurais (COSTA et al., 2007). Deve-se este fato 

também pelas populações explorarem áreas silvestres para diversos fins, como 

moradia, por exemplo, levando a interferência no ciclo silvestre do parasito, que antes 

se mantinha limitado apenas aos animais silvestres (caráter zoonótico) (COSTA et al., 

2007; GUERRERO et al., 2017). Com esta inserção do humano nesse ambiente, 

permite-se à fêmea de flebotomíneo a se alimentar do ser humano, possibilitando 
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desta forma o contato e potencial infecção (COSTA et al., 2007; GUERRERO et al., 

2017). 

Esse cenário contribuiu com o aumento de casos existentes no Brasil de LTA 

(ARAUJO FILHO, 1981; BERMAN, 2005; COSTA et al., 2007). Em Manaus, o 

processo de urbanização permitiu o avanço da doença promovida pela espécie L. 

guyanensis pela introdução dos humanos no ciclo silvestre (BERMAN, 2005). Em São 

Paulo entre 1913 e 1919, 15 mil indivíduos adquiriram a forma tegumentar, sendo este 

fator associado ao desmatamento para construção de ferrovias nas áreas de florestas, 

também permitindo a inserção no ciclo. O mesmo cenário também foi observado em 

Bahia e Minas Gerais, ocasionando surtos epidemiológicos nos Estados (ARAUJO 

FILHO, 1981). 

No ano de 1980, associado à proximidade de pessoas às florestas nativas, 

como também à adaptação dos reservatórios e vetores às áreas ocupadas por essas, 

a LTA passou a ser endêmica no Paraná; registrando ao todo 16.464 casos nas 

regiões Norte, Oeste e Sudoeste entre este período e 2016 (MELO et al., 2018). 

No caso da LV, atualmente, tem-se como principal reservatório do parasito os 

cães, o que contribui com o caráter urbano da doença. Ainda assim, animais silvestres 

também podem funcionar como reservatório, tanto que no Brasil as principais regiões 

de casos no início se concentravam em áreas rurais, mas que agora passaram a 

ocorrer majoritariamente em regiões urbanas (ROMERO, BOELAERT, 2010).   

Além do fator ambiental, decorrente da urbanização e expansão humana em florestas 

nativas que permite a inserção humana no ciclo silvestre, há outros fatores que 

favorecem o avanço da doença. Indivíduos que apresentam má nutrição apresentam 

maior risco de adquirirem a LV, uma vez que a ausência ou deficiência de ferro, 

proteínas, vitamina A e zinco na dieta podem contribuir com maior potencial infectivo 

do parasito (WHO, 2014). Além disso, condições precárias de moradia e falta de 

saneamento adequado podem favorecer a proliferação e manutenção do vetor; e 

aumentar a chance de contato deste com indivíduos, aumentando o risco de 

ocorrência de ambas as formas da doença (WHO, 2014). 

Desta forma, não somente a relação entre os agentes etiológicos e hospedeiros 

é de extrema importância para a manutenção e expansão deste conjunto de doenças, 

como também a interação destes: agente etiológico, hospedeiro e ambiente (COSTA, 

2005). 
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2.1.2 Ciclo 

 

A Leishmania spp é transmitida por meio da picada das fêmeas de 

flebotomíneos (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) durante o seu repasto 

sanguíneo (o qual comumente ocorre durante a noite).  O gênero Phlebotomus (no 

Velho Mundo) e Lutzomyia (no Novo Mundo) albergam as espécies incriminadas como 

vetores da Leishmania. Na LV, há casos também de transmissão de forma congênita 

e por transfusão de sangue (BELO et al., 2013; GUERRERO et al., 2017; 

STEVERDING, 2017). 

O ciclo da Leishmania inicia-se quando um flebotomíneo realiza o repasto 

sanguíneo em um vertebrado parasitado (reservatório), ingerindo a forma amastigota 

intracelular, a qual se diferencia em promastigota no trato digestivo do inseto. O 

período de desenvolvimento da Leishmania spp no intestino do flebotomíneo pode 

variar dependendo da espécie do parasito, de 4 a 18 dias, sendo também este afetado 

pela temperatura; diminuindo o tempo quando em alta temperatura e aumentando em 

menores temperaturas. A temperatura no vetor que esses parasitos são expostos 

varia de 22 a 28ºC (ZILBERSTEIN, 1994; SOARES, 2012; GUERRERO et al., 2017; 

STEVERDING, 2017). Após esse período, o parasito migra para a probóscide do 

vetor, permitindo assim que, durante o repasto sanguíneo da fêmea e por meio de sua 

picada, infecte o hospedeiro vertebrado. Com isso, as promastigotas são recrutadas 

pelas células do sistema fagocítico mononuclear do hospedeiro vertebrado. Os 

macrófagos as reconhecerão e as fagocitarão, de forma que o parasito se 

desenvolverá na sua segunda forma, a forma amastigota. Este evento ocorre interno 

ao fagolisossomo do macrófago, com a formação do vacúolo parasitóforo pelo 

parasito, o qual impede a sua eliminação pelo sistema imune (SOARES, 2012; 

GUEDES et al., 2015; STEVERDING, 2017). 

No hospedeiro vertebrado, as amastigotas se desenvolvem exclusivamente de 

forma intracelular, que, após reprodução por fissão binária, promove lise nos 

macrófagos com liberação consequente dos parasitos e posterior reinternalização por 

outros macrófagos. Nesse momento, dependendo do hospedeiro vertebrado, essas 

formas evolutivas do parasito podem ser recrutadas por um flebotomíneo durante o 

repasto e, com isso, novamente se diferenciarem em promastigotas, completando, 

portanto, o ciclo (SOARES, 2012; GUERRERO et al., 2017; STEVERDING, 2017). 
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2.1.3 Diagnóstico 

 

 Devido ao grande número de espécies de Leishmania, distribuição geográfica, 

custo e toxicidade dos fármacos para o tratamento da doença, o diagnóstico correto e 

eficiente é de suma importância. Este é embasado em fatores epidemiológicos e 

clínicos, em conjunto com testes laboratoriais (TAVARES, MELO, 2003; GOTO, 

LINDOSO, 2010). 

Os fatores epidemiológicos estão interligados à distribuição geográfica do 

parasito e do vetor associado à localidade de ocorrência da infecção do indivíduo. 

Indivíduos que se encontram em áreas endêmicas apresentam maior facilidade no 

diagnóstico, enquanto para indivíduos que se encontram fora dessas áreas, o principal 

fator é o histórico de viagem, ou seja, se este, em algum momento, esteve em áreas 

endêmicas (LÓPEZ, 2003; GOTO, LINDOSO, 2010). 

Os fatores clínicos são diversos e dependentes da forma da doença (visceral e 

tegumentar), espécies do parasito e características imunológicas do hospedeiro. Em 

relação à LCL, é avaliada a formação inicial de uma pápula próxima à região da 

picada, a qual pode se curar ou, posteriormente, se desenvolver em uma pústula. 

Esta, naturalmente ou por meio de lesão, pode se abrir na forma característica da 

doença que é uma ulceração arredondada com bordas altas. No caso da LCD, as 

lesões se espalham para quase todas as regiões da pele e a LMC é caracterizada por 

ulcerações nas mucosas. Ainda assim, mesmo havendo a relação da espécie com a 

forma da doença, pode ocorrer coexistência de espécies que promovem a mesma 

manifestação clínica, de forma que o caráter clínico para diagnóstico não é suficiente 

(LÓPEZ, 2003; GOTO, LINDOSO, 2010; GUERRERO et al., 2017). 

Desta forma, é necessário o diagnóstico laboratorial para confirmação. Este 

permite a identificação da espécie promotora da doença e o planejamento de 

intervenções para o tratamento desta (MELLO, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017). 

No caso da LTA, uma das técnicas mais utilizadas no Brasil, devido ao seu 

baixo custo, é a intradermorreação de Montenegro, um exame imunológico. Esta 

consiste na aplicação de 0,1 mL do antígeno com intuito de verificar uma resposta de 

hipersensibilidade tardia quando o paciente é positivo para LTA. Nos momentos 

iniciais quando ocorre a manifestação da lesão cutânea, especificamente entre as 
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primeiras quatro a seis semanas, o teste tende a apresentar resultados negativos; 

obtendo mais de 90% de resultados positivos posterior a este intervalo (MELLO, 2011; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Contudo, este teste possui suas limitações, uma vez 

que pode haver resultados positivos para pacientes com outras doenças; falso 

positivos devido às reações alérgicas em pacientes saudáveis; se manter positivo 

após vários anos depois da cura da doença; ou ainda não identificar a presença do 

parasito em pacientes com LCD ou imunodeprimidos. Além disso, os resultados 

positivos caem para 20 a 30% nas áreas endêmicas e quando o indivíduo não 

apresenta a lesão ou cicatriz desta (MELLO, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Os testes sorológicos ELISA e reação de fluorescência indireta são os mais 

comumente utilizados para serodiagnóstico de LTA. Estes, buscam a presença de 

anticorpos no soro do paciente que seja responsivo a antígenos de Leishmania. São 

utilizados como ferramentas auxiliares na identificação da LTA e no acompanhamento 

do paciente durante o tratamento, uma vez que apresentam alta sensibilidade aos 

parasitos e baixa especificidade (GOTO, LINDOSO, 2010; MELLO, 2011). 

Um dos métodos mais utilizados no diagnóstico de LTA, devido à facilidade de 

preparo, custo baixo e confiabilidade, é a escarificação ou biópsia para esfregaço, 

punção aspirativa e/ou imprint (impressão) da amostra (SILVA, 2005; MELLO, 2011, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A escarificação consiste na biópsia da borda interna 

da lesão aberta, ou da superfície quando esta se encontra fechada. O material é 

colocado em lâmina através do esfregaço e corado com derivados de Romanowsky. 

A partir da escarificação e biópsia também é possível obter espécimes para cultura e 

realizar análise molecular por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) para 

identificação da espécie de Leishmania. Todavia, essa técnica depende da 

disponibilidade de um laboratório e leva mais tempo até obter o resultado (LOPÉZ, 

2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

A punção aspirativa envolve a injeção na borda da lesão ou no linfonodo com 

uma seringa, contendo 3ml de solução salina estéril, para coleta do material. Este 

material pode ser utilizado para a confecção de lâminas através do esfregaço, sendo 

posteriormente coradas com derivados de Romanowsky; ou ainda utilizados para 

cultura do parasito. Por fim, o imprint depende da biópsia inicial da lesão (em 

diferentes regiões) com posterior compreensão (imprint) do material coletado sobre 

uma lâmina (SAMPAIO et al., 2002; SOUSA, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 
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Também é possível, por meio do material coletado da lesão, realizar a 

inoculação em hamsters (Mesocricetus auratus) para observação do surgimento de 

lesões nestes. O material coletado é triturado em solução salina estéril e inoculado 

(de forma intradérmica) nas regiões dos pés ou nariz do animal. As lesões tendem a 

aparecer após um mês, sendo feito o acompanhamento entre três a seis meses. A 

técnica apresenta alta sensibilidade, todavia, pelo seu alto custo e complexidade, é 

raramente utilizada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Para a LV, o diagnóstico clínico é insuficiente e limitado, uma vez que diversas 

outras doenças compartilham manifestações semelhantes, como é o caso da 

tripanossomíase e esquistossomose (TAVARES, MELO, 2003). De forma geral, nos 

testes laboratoriais, busca-se encontrar diretamente o agente etiológico da doença por 

uma molécula produzida por este, ou o próprio parasito (GOTO, LINDOSO, 2010). A 

mais comum é a obtenção dos parasitos a partir da aspiração em linfonodos, medula 

óssea ou baço. Este último é o que apresenta maior sensibilidade na identificação da 

doença, contudo com maior risco para o paciente por apresentar cerca de 0,1% de 

probabilidade de ocorrer uma hemorragia. Posterior à aspiração, faz-se cultura, ou 

realiza-se um esfregaço em lâmina para confirmação em microscopia de luz. Quando 

disponível e de acesso, utiliza-se de PCR para identificação mais específica do 

parasito (SUNDAR, RAI, 2002; CHAPPUIS et al., 2007; SRIVASTAVA et al., 2011). 

Contudo, quando não é possível identificar de forma direta o agente, como 

complementaridade dos testes anteriores, utiliza-se de testes sorológicos. Entre estes, 

também é utilizado o ELISA (Ensaio de Imunoabsorção Enzimática), além de poder 

realizar o IFAT (Teste de Anticorpo Fluorescente Indireto, o qual busca identificar 

anticorpos anti-leishmania), teste de imunocromatografia (utiliza o antígeno 

recombinado rK39 para verificar anticorpos do paciente), aglutinação direta 

(aglutinação das formas promastigotas pela interação com anticorpos anti-

leishmania), teste de aglutinação latex (utiliza antígenos A2 para verificar anticorpos 

anti-leishmania) e immunoblotting (utiliza-se da técnica de western blotting para 

observar padrões de bandas de antígenos do parasito) (SUNDAR, RAI, 2002; 

SRIVASTAVA et al., 2011; THAKUR et al., 2020). A intradermorreação de Montenegro 

também o é possível para a forma visceral da doença, todavia; a existência ativa dessa 

é identificada pelo resultado negativo deste teste. O resultado positivo é obtido após 

o início do tratamento e demonstra recuperação ou formação de uma resposta de 
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proteção contra o parasito. Além disso, este teste não diferencia se a infecção é atual 

ou prévia (THAKUR et al., 2020). 

 

2.1.4 Tratamento 

 

Os fármacos atuais que se encontram disponíveis para o tratamento das 

leishmanioses possuem limitações associadas à alta quantidade de efeitos adversos, 

o custo elevado e perda de eficiência no tratamento em certas regiões. Além disso, 

muitos demandam um longo período de administração e monitoramento do paciente 

(CHAKRAVARTY, SUNDAR, 2010; GOTO, LINDOSO, 2010). 

Das drogas de primeira linha disponíveis para o tratamento, têm-se os 

Antimoniais Pentavalentes, Anfotericina B e Pentamidina. Os Antimoniais 

Pentavalentes – com as variações na fórmula Estibogluconato de Sódio e Antimoniato 

de Meglumina (Glucantime) - são drogas que se encontram disponíveis há um longo 

tempo e que têm sido uma das principais na escolha para o tratamento. Contudo, as 

mesmas apresentam como efeito colateral artralgia e mialgia, podendo levar, 

principalmente em pacientes de maior idade, à cardiotoxicidade e insuficiência renal. 

Além disso, devido a variações genéticas dos pacientes, das espécies do parasito e 

regiões em que se encontram, o fármaco tem apresentado perdas na eficiência do 

tratamento, de forma que no Brasil a falha no tratamento chega à 16% e, o extremo 

em Bihar, estado na Índia, esta chegou à 60% para LV (CROFT et al., 2006; 

MALTEZOU, 2010; CHAKRAVARTY, SUNDAR, 2010; GOTO, LINDOSO, 2010). 

Por fim, também fora verificado variações na sensibilidade de espécies de 

Leishmania aos Antimoniais Pentavalentes, na qual Estibogluconato de Sódio 

apresenta de três a cinco vezes maior efetividade em L. donovani e L. braziliensis do 

que em L. major, L. tropica e L. mexicana (CROFT et al., 2006; GOTO, LINDOSO, 

2010).  

Anfotericina B é utilizada desde 1960 como uma droga de segunda linha, mas 

que passou a ser de primeira linha nas regiões que têm enfrentado resistência aos 

Antimoniais Pentavalentes. Possui quatro variações de fórmula disponíveis com 

diferentes efeitos adversos, sendo a variante Anfotericina B desoxicolato a que 

apresenta os efeitos colaterais mais danosos ao paciente, incluindo insuficiência renal. 

Anfotericina B também tem eficácia variada dependendo da espécie do parasito 
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(CROFT et al., 2006; MALTEZOU, 2010; CHAKRAVARTY, SUNDAR, 2010; GOTO, 

LINDOSO, 2010). 

Por fim, a Pentamidina também é primariamente uma droga de segunda linha, 

mas que se torna de primeira linha para o tratamento de LT em determinadas regiões 

do Novo Mundo. As complicações associadas aos seus efeitos adversos são 

hipoglicemia e hiperglicemia (CROFT et al., 2006; GOTO, LINDOSO, 2010). 

 

2.2 RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO E VESÍCULAS EXTRACELULARES 

 

A patogenicidade de certos parasitos está interligada com a exportação de 

proteínas extracelulares. Dos meios de exportação associado a estas proteínas, as 

quais estão interligadas com a interação parasito-hospedeiro, tinha-se anteriormente 

apenas o conhecimento acerca da via clássica. Esta, envolve o transporte de uma 

proteína com uma sequência N-terminal de reconhecimento pelo retículo 

endoplasmático, complexo de Golgi e meio extracelular, consecutivamente (SOARES, 

2012). Contudo, após a verificação de proteínas extracelulares em meios de cultura, 

cuja sequência N-terminal não se encontrava presente, notou-se que havia outros 

métodos possíveis que estariam associados ao processo de exportação (SOARES, 

2012). 

Dentre estes métodos, pode-se citar a produção de VEs: microvesículas, 

derivadas da membrana plasmática e liberadas ou de forma ativa dependente de 

cálcio ou em níveis basais (100 nm - 1 µm); exossomos, de origem da membrana do 

endossomo (30 nm - 100 nm); e corpos apoptóticos, tendo estes em seu interior 

conteúdo do núcleo celular (1-5 µm) (CESTARI et al., 2012; QUESNE, 2014; ROSSI 

et al., 2019). 

As proteínas que serão secretadas por um determinado parasito são essenciais 

na interação parasito-hospedeiro, pois estas podem permitir o controle da 

imunorregulação e das vias de sinalização do hospedeiro, que como consequência, 

garante a sobrevivência e manutenção do parasito (SOARES, 2012; QUESNE, 2014). 

Além das proteínas, estas vesículas podem conter outros conteúdos celulares como 

mRNA e miRNA, permitindo a sua secreção para o meio extracelular. Os corpos 

apoptóticos também apresentam DNA fragmentado, sendo estas vesículas 

consequentes do processo de apoptose celular (SOARES, 2012; QUESNE, 2014).  
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Entre as contribuições dos exossomos e microvesículas para o parasito, pode-

se citar a atuação destas VEs nos processos de proliferação do parasito, adesão deste 

à célula, comunicação intercelular, controle de processos inflamatórios e anti-

inflamatórios, de coagulação e oncogênicos, sinalização e sobrevivência do parasito, 

regulação do metabolismo celular do hospedeiro, dentre outros (SOARES, 2012; 

QUESNE, 2014; SILVERMAN, REINER, 2011). Dessa forma, o entendimento do 

funcionamento, produção e interação celular acerca das microvesículas e exossomos 

é de extrema importância para a compreensão da interação parasito-hospedeiro 

(SOARES, 2012; QUESNE, 2014; SILVERMAN, REINER, 2011). 

Especificamente sobre as microvesículas, a atuação destas envolve interação 

direta vesícula-membrana da célula ou internalização da vesícula para atuação direta 

com a região intracelular, podendo ocorrer a transferência de lipídios, proteínas e 

RNAs para a célula-alvo (QUESNE, 2014). É relatado que Giardia duodenalis produz 

microvesículas cuja função é a de alteração da sua proliferação celular, aumentando-

a, e alteração da porcentagem de trofozoítos (forma evolutiva que fica aderida à 

mucosa do intestino delgado). Com isso, podem causar diferentes níveis de injúria aos 

seus potenciais hospedeiros dependendo da interação com as microvesículas 

(QUESNE, 2014). 

Foi avaliado que o controle por parte da liberação de microvesículas de G. 

duodenalis está interligado com o tempo de exposição e quantidade de Ca++ presente 

e associado aos microdomínios de membrana, levando ao aumento da produção e 

liberação destas com o aumento da exposição dos íons (QUESNE, 2014). 

A liberação de microvesículas pela presença do Ca++ ocorre entre 10 segundos 

até 2 minutos. Envolve a participação da enzima escramblase, a qual se torna ativa 

quando a concentração do íon aumenta. Não somente isso, o Ca++ faz com que haja 

a inativação de translocases com atividade de flippase, as quais estariam promovendo 

a manutenção de fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina na camada interna. Isto 

favorece com que, na região da membrana plasmática, haja a inversão dos 

fosfolipídios, em que fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina são expostas para o meio 

extracelular e a fosfatidilcolina e esfingomielina para o intracelular. Como 

consequência, é possível a liberação e produção das microvesículas a partir da 

membrana plasmática (COCUCCI et al., 2009; QUESNE, 2014).  
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Em pacientes com malária é observado que o aumento de microvesículas está 

diretamente relacionado com maior severidade da doença, como é o caso da 

manifestação cerebral da malária (SAMPAIO et al., 2017). 

 Além da produção e liberação das VEs pelo parasito, há também pelas células 

dos hospedeiros. Células B1 peritoniais (um subtipo de células B) liberam VEs, 

aumentando a sua produção quando expostas a parasitos de Leishmania 

amazonensis. As vesículas produzidas por células B1 infectadas por L. amazonensis 

apresentam o potencial de imunorregular macrófagos virgens. Estas aumentam a 

expressão de IL-6 e IL-10 em macrófagos derivados de camundongos BALB/c, 

quando comparado as não infectadas. Enquanto isso, macrófagos de camundongos 

C57BL/6, tratados com vesículas de células B1 infectadas, apresentam uma redução 

na expressão de IL-10 e óxido nítrico sintase (iNOS) comparado às por não infectadas. 

Também ocorre aumento na expressão de TNF-α nesta condição (TOLEDO et al., 

2020). 

 Não somente isso, as VEs de células B1 peritoniais podem auxiliar no controle 

de leishmaniose promovida por L. amazonensis. Camundongos BALB/c quando 

tratados com essas vesículas, após serem infectados por L. amazonensis, 

demonstram menor tamanho das lesões decorrente da infecção, menor número de 

parasitos nos tecidos infectados, e menos áreas de necrose e de infiltrados da 

inflamação (principalmente por células B1 não infectadas comparado às infectadas) 

(TOLEDO et al., 2020). 

 Apesar disso, não é em todos os casos que a produção de VEs pelas células 

do hospedeiro geram uma resposta ótima. Vesículas de monócitos e linfócitos com 

TGF-β, em uma infecção por Trypanosoma cruzi, favorecem a infecção do parasito, 

aumentando a velocidade de invasão destes e contribuindo com a sua evasão do 

sistema complemento. A presença de tripomastigotas metacíclicas, concomitante à de 

células sanguíneas, promovem a liberação dependente de Ca++ de VEs por estas. 

Todavia, estas vesículas formam um complexo de associação com C3 convertase 

(molécula pertencente ao sistema complemento) e com a superfície do parasito, que 

acaba reduzindo a taxa de liberação da molécula e comprometendo a clivagem de C3 

(outra molécula do sistema complemento). Como consequência, prejudica a atividade 

de lise e opsonização do parasito pelo sistema complemento, aumentando a 

sobrevivência deste (CESTARI et al., 2012). 
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2.2.1 Leishmania e vesículas extracelulares 

 

Em relação à Leishmania spp, a L. infantum, na sua forma amastigota produz 

as microvesículas pela bolsa flagelar além da membrana plasmática (SOARES, 2012). 

Na L. donovani, encontrou-se a presença de 98% de produtos celulares sendo 

secretados pelas vias não-clássicas, ou seja, sem a presença da sequência N-terminal 

de reconhecimento, demonstrando que as VEs e outras formas não clássicas têm 

maior peso sobre a comunicação celular deste parasito (SILVERMAN et al., 2008; 

SOARES, 2012). 

Foi observado por Silverman e Reiner (2011) que essa mesma espécie 

viabiliza, por meio da exposição de seus exossomos aos monócitos, a alteração da 

liberação de citocinas, inibindo-a por meio da produção de IL-10 (SILVERMAN, 

REINER, 2011). 

As microvesículas de L. donovani, quando na presença de macrófagos 

infectados pelos parasitos desta espécie, demonstram efeito imunomodulador. Ocorre 

a redução dos marcadores pró-inflamatórios IL-2 e iNOS, e aumento dos anti-

inflamatórios IL-10 e Arginase-1, contribuindo com a infecção pelo parasito. Isto 

também demonstra que estas promovem aumento de respostas Th-2 (uma vez que 

IL-10 e Arginase-1 são marcadores imunes de células Th-2) e redução de Th-1 (pois 

IL-2 e iNOS são marcadores imunes de células Th-1). Não somente isso, quando 

acrescentado, em laboratório, essas microvesículas na infecção de macrófagos pelos 

parasitos desta espécie, nota-se aumento da carga parasitária; indicando 

favorecimento do processo infectivo (SAINI, RAI, 2020). 

A suplementação de macrófagos com ácido linoleico promove resultado oposto 

aos das microvesículas de L. donovani. O ácido linoleico também tem efeito 

imunomodulador, todavia, aumenta a concentração dos marcadores pró-inflamatórios, 

IL-2 e iNOS; e reduz a dos anti-inflamatórios, IL-10 e Arginase-1. Além disso, o ácido 

linoleico promove a redução da carga parasitária de L. donovani em macrófagos 

infectados, e da produção e liberação de microvesículas pelo parasito. Não apresenta 

atividade leishmanicida no entanto (SAINI, RAI, 2020). 

As VEs de L. amazonensis promovem imunomodulação em macrófagos 

virgens e células B1. Em macrófagos expostos às vesículas do parasito, há o aumento 

da expressão de IL-10 (anti-inflamatório) e IL-6 (atração de fagócitos à região da 

infecção), favorecendo a infecção pelo parasito (BARBOSA et al., 2018). 
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Nas células B1, ocorre o efeito oposto quando expostas às vesículas de L. 

amazonensis, na qual se observa uma redução na expressão de IL-10. Além disso, 

promove o aumento na expressão de IL-6 e TNF-α (citocina pró-inflamatória), que não 

são expressos normalmente na ausência do parasito. Desta forma, a presença de VEs 

deste parasito favorecem uma resposta pró-inflamatória em células B1, mas anti-

inflamatória em macrófagos virgens (BARBOSA et al., 2018). 

Camundongos infectados por L. amazonensis e suplementados com as VEs do 

parasito demonstram aumento na carga parasitária e de resposta Th-2 (BARBOSA et 

al., 2018). 

As microvesículas de L. amazonensis, em específico, induzem na célula 

infectada a expressão da glicoproteína de membrana CD200, cujo contato com seu 

co-receptor CD200R (presente no macrófago), inibe a sua ativação; protegendo assim 

o patógeno e aumentando sua capacidade de infecção (SAUTER, 2017). 

Em relação à L. braziliensis, Cuervo et al. (2009) analisaram os produtos 

proteicos secretados por promastigotas desta espécie, bem como as vias metabólicas 

envolvidas na produção. Como resultado, foram observadas possíveis interações em 

que os compostos secretados pelas promastigotas estariam relacionados com o 

processo de parasitismo. 

Rodríguez-Vega et al. (2021) avaliaram o secretoma de L. braziliensis em 

condições de infecção in vitro de macrófagos peritoniais, utilizando duas cepas dessa 

espécie: uma associada a forma cutânea  e, outra cepa, relacionada a forma clínica 

disseminada. Observou-se que o tratamento prévio dos macrófagos com este 

secretoma promove o aumento na quantidade de células infectadas e no número de 

amastigotas por célula; indicando que o secretoma de L. braziliensis favorece os 

momentos iniciais da infecção. 

Os secretomas da cepa da forma cutânea apresentam efeito imunomodulatório 

nos macrófagos, cujo tratamento com o desta demonstrou maior concentração de IL-

6 e TNF-α do que quando não houve o tratamento com o secretoma. Isto não ocorre 

com a cepa da forma disseminada (RODRÍGUEZ-VEGA, 2021). 75% das proteínas 

presentes neste secretoma podem ser obtidas pela via alternativa, na qual a maioria 

destas é transportada através dos exossomos (RODRÍGUEZ-VEGA, 2021). 

Exossomos de L. braziliensis e L. donovani possuem a capacidade de 

transportar RNA de 25 a 250 nucleotídeos para células mononucleares do hospedeiro. 

Destes, transportam algumas contendo sequências codificantes, além de várias 
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sequências curtas de RNA não codificante; principalmente derivadas da clivagem de 

outros não codificantes (citando snoRNA, snRNA, rRNA e tRNA, estes dois últimos 

em alta frequência). L. braziliensis, de forma oposta à L. donovani, apresenta 

transcritos de elementos móveis e de repetição originados de siRNA (LAMBERTZ et 

al., 2015). 

 Até o momento deste trabalho, não há nenhum artigo que realizou pesquisas 

com as microvesículas de L. braziliensis especificamente. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CULTIVO E MANUTENÇÃO IN VITRO DE PROMASTIGOTAS DE L. braziliensis 

 

Para o cultivo e manutenção in vitro de promastigotas de L. braziliensis 

(MHOM/BR/75/M2904), foi utilizado o meio RPMI 1640 (Roswell Park Memorial 

Institute), pH 7,3 (com 2 g/L de bicarbonato de sódio (NaHCO3)), suplementado com 

10% de SFB (Soro Fetal Bovino) e 1% de antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 

µg/mL de estreptomicina) (PERESTRELO et al., 2018). Além deste, também foi 

utilizado o meio Schneider, suplementado com 10% de SFB e 1% de antibióticos (100 

U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina) (GUEDES, 2015; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). Ambos foram cultivados em uma incubadora a 24°C (GUEDES, 2015). 

Os repiques foram semanais. 

 

3.2 INDUÇÃO E OBTENÇÃO DE VESÍCULAS EXTRACELULARES 

 

3.2.1 Avaliação qualitativa do tempo ideal de produção de VEs 

 

 O meio de cultivo das promastigotas foi centrifugado a 1300 g por 5 minutos 

em uma centrífuga refrigerada para tubos Falcon®. O pellet foi ressuspendido em 4 

mL de RPMI e 4 μL (0,1% da concentração estoque de 1 mol/L) de CaCl (Cloreto de 

Cálcio), este último para a indução da microvesiculação pelas promastigotas 

(CESTARI et al., 2012, WYLLIE, 2017, ROSSI et al., 2019). Os 4 mL foram divididos 

em quatro tubos Falcon®, cada um contendo 1 mL e incubados em quatro tempos 

diferentes a 24ºC (1, 2, 4 e 24 horas). Cada um destes tubos continha 6x107 

promastigotas/mL. Todas as amostras e controles negativos foram incubados na 
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ausência de SFB. Para o controle negativo utilizou-se quatro tubos, cada qual com 1 

mL de RPMI (sem CaCl), e incubados nos quatro tempos respectivos.  

 Após a conclusão dos tempos de incubação, foram realizadas centrifugações 

sucessivas com cada um dos tubos. A primeira etapa envolveu a centrifugação a 1000 

g por 10 minutos na centrífuga refrigerada para tubos Falcon®, transferindo o 

sobrenadante para um tubo eppendorf de 2 mL. Em seguida, centrifugou-se a 4000 g 

e 4ºC por 30 minutos em uma centrífuga refrigerada para tubos eppendorf (FIGURA 

1), fornecida pelo laboratório de Neurobiologia e Patologia Redox, do Departamento 

de Patologia Básica (Adaptado de ROSSI et al., 2019). O sobrenadante também foi 

coletado e pipetado em tubos para ultracentrífuga. 

 

FIGURA 1 – CENTRÍFUGA REFRIGERADA  

 

FONTE: O autor (2021) 

 

A etapa final envolveu a centrifugação a 100.000 g e 4ºC por 1 hora e 30 

minutos na ultracentrífuga Optimatm MAX-XP Ultracentrifuge (FIGURA 2) do 

Laboratório de Biologia Molecular (LABIOM) (ROSSI et al., 2019). Foi utilizado o 

modelo de rotor MLS-50 S/N 12U1714 (FIGURA 3) (fornecido pelo Laboratório de 

Neurobiologia e Patologia Redox. Os pellets obtidos foram ressuspendidos em 50 μL 

de PBS 1X e armazenados a 4ºC. A reação de Bradford foi realizada para quantificar 

as proteínas totais na solução final, de acordo com Ernst e Zor (2010) e Nouroozi et 

al. (2015), cujo objetivo foi verificar de forma indireta a concentração de VEs, e 

determinar se o tempo de incubação do parasito com o CaCl poderia interferir na 
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quantidade produzida destas estruturas para os experimentos seguintes (ROSSI et 

al., 2019). 

 

FIGURA 2 – ULTRACENTRÍFUGA OPTIMATM MAX-XP ULTRACENTRIFUGE 

 

FONTE: O autor (2021) 

 

FIGURA 3 – ROTOR DA ULTRACENTRÍFUGA 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

 Além da quantificação de proteínas, foi verificado a viabilidade das 

promastigotas em cada tempo de incubação, por meio do corante Azul de Tripan 0,4% 

(SIGMA-ALDRICH, 2010), sendo considerado a motilidade das promastigotas para 
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determinação da sobrevivência sem o soro fetal bovino (SIGMA-ALDRICH, 2010; 

CESTARI et al., 2012; WYLLIE, 2017). O cálculo da viabilidade foi realizado como 

descrito por SIGMA-ALDRICH (2010). 

 

3.2.2 Teste dos meios de incubação (RPMI e Schneider) 

 

Para a comparação da quantidade de VEs produzidas pelo parasito incubado 

em meios diferentes (RPMI e Schneider), o meio de cultivo contendo as promastigotas 

foi centrifugado cinco vezes a 3.000 rpm na centrífuga Spinlab SL-5M para tubos 

Falcon® (FIGURA 4) entre 3 e 5 minutos (BARBOSA et al., 2018; TOLEDO et al., 

2020). Entre as etapas de centrifugação, os pellets foram ressuspendidos em 2 mL de 

PBS 1X, previamente filtrado em uma membrana com poros de 0,22 μm (para 

remoção de partículas do PBS) (QUESNE, 2014; BARBOSA et al., 2018; TOLEDO et 

al., 2020; RODRÍGUEZ-VEGA et al., 2021). Esta etapa teve como objetivo reduzir o 

número de partículas derivadas do meio de cultivo e do SFB, para não comprometer 

a análise de NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) (QUESNE, 2014; RODRÍGUEZ-

VEGA et al., 2021). 

 

FIGURA 4 - CENTRÍFUGA SPINLAB SL-5M 

 
FONTE: O autor (2021) 

 

Após a última centrifugação, os pellets foram ressuspendidos e divididos em 

dois tubos Falcon®, um com 5 mL de RPMI e o outro com 5 mL de Schneider (ambos 

os meios filtrados anteriormente em filtro com poros com 0,22 μm) (QUESNE, 2014). 
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Cada um dos tubos continha 108 promastigotas/mL, sendo adicionado 5μL de CaCl 

(0,1% da concentração estoque de 1mol/L) para estimulação da vesiculação 

(CESTARI et al., 2012; WYLLIE, 2017; BARBOSA et al., 2018; ROSSI et al., 2019). 

Foi elaborado um tubo negativo para cada um dos meios, contendo apenas 1 mL do 

meio respectivo (sem CaCl e promastigotas). Estes tubos foram incubados por 2 horas 

a 24°C. 

Após a incubação, foram realizadas as etapas de centrifugação e 

ultracentrifugação (Adaptado de ROSSI et al., 2019). Ao término destas, os 

sobrenadantes foram descartados e, os pellets foram ressuspendidos em 50 μL de 

PBS 1X (filtrado em membrana de 0,22 μm) (SILVERMAN et al., 2010; QUESNE, 

2014). Foram realizados três experimentos independentes. 

 

3.3 ANÁLISES DAS VESÍCULAS EXTRACELULARES 

 

3.3.1 Quantificação de proteínas totais  

 

  Para quantificar a concentração de proteínas existentes nas VEs, bem como 

identificar os tempos ideais para obtenção dessas vesículas (se 1, 2, 4 ou 24 horas) 

para os experimentos seguintes, utilizou-se a reação de Bradford. 

  Foi construída curva padrão utilizando albumina de soro bovino (BSA) a partir 

da concentração estoque de 2 mg/mL, com diluições de 2; 1; 0,75; 0,5; 0,25; 0,2; 

0,125; 0,1; 0,0625; 0,03125; e 0 mg/mL; sendo cada uma destas colocada em 

duplicata nos poços de uma microplaca (96 poços) a 5 μL (ERNST, ZOR, 2010; 

NOUROOZI et al., 2015). Em duplicata, 5 μL das amostras contendo VEs das 

promastigotas foram testadas, para os tempos de 1, 2, 4 e 24 horas de incubação. 

Como controle negativo, foi utilizado meio RPMI (sem CaCl e sem promastigota) para 

cada tempo. As amostras foram previamente incubadas em banho seco a 80ºC por 

10 minutos (ERNST, ZOR, 2010; NOUROOZI et al., 2015). 

  A microplaca contendo a curva padrão de BSA e as amostras foi analisada no 

espectrofotômetro, por meio do reagente de Bradford (azul brilhante de Coomassie G-

250), com volume final de 200uL (FIGURA 5). A leitura da absorbância foi realizada 

em 595 nm de comprimento de onda (utilizando de 570 a 610 nm) (ERNST, ZOR, 

2010; NOUROOZI et al., 2015). 
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FIGURA 5 – QUANTIFICAÇÃO DE VESÍCULAS EXTRACELULARES (VEs) PELA TÉCNICA DE 
BRADFORD  

 
FONTE: O autor (2021) 

 

 Os resultados obtidos da leitura foram analisados por meio do software 

Microsoft Office Excel, gerando a curva padrão de BSA para a comparação da 

absorbância das amostras e obtenção da concentração de proteínas. A absorbância 

do controle negativo de BSA (0 mg/mL) foi subtraída das outras para obtenção da 

absorbância real das amostras e da curva padrão (ERNST, ZOR, 2010; NOUROOZI 

et al., 2015). 

 

3.3.2 Quantificação (concentração e tamanho) 

 

A quantificação da produção de VEs (exossomos e microvesículas) foi 

realizada por meio da técnica de NTA (Nanoparticle Tracking Analysis). Foi utilizado 

o microscópio Nanosight do Laboratório de Regulação da Expressão Gênica (Instituto 

Carlos Chagas, FIOCRUZ) para a leitura das VEs. Antes de introduzir as VEs para 

análise, foram realizadas três lavagens da câmara do equipamento com  1mL  de água 

MilliQ utilizando. Utilizou-se 50 uL de cada amostra com as VEs e, controle negativo, 

diluindo-as 20 vezes em PBS 1X para a análise (Adaptado de ROSSI et al., 2019). 

A câmara para análise foi organizada de forma a passar na leitura 600 μL das 

amostras a serem analisadas, fazendo o mesmo para o controle negativo (ausente de 
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VEs). Foi colocado cada amostra em triplicatas e configurada a leitura para 60 

segundos, 10 fps (frames por segundo) e temperatura ambiente. Realizou-se isto em 

três momentos pelo equipamento, obtendo uma média entre as três leituras. A leitura 

do equipamento foi feita através do software Nanosight NTA 3.4, obtendo o resultado 

em porcentagem e tamanho das vesículas (Adaptado de ROSSI et al., 2019). Quando 

as partículas das amostras positivas apresentaram alta concentração de grumos, 

colocou-as em banho ultrassônico por 3 minutos, realizando uma nova leitura em 

seguida. O banho visou a redução dos grumos e melhora na precisão da leitura. 

 

3.3.3 Análise estatística  

 

Para a análise estatística da quantificação de VEs, foi comparado a produção 

de vesículas e concentração de proteínas por meio do software Graphpad Prism 

(versão 7.0). 

A primeira análise foi em relação a quantidade de proteínas, com base nos 

resultados obtidos da reação de Bradford. Nesta, realizou-se o teste T de Student não-

pareado, para comparação entre dois grupos das absorbâncias obtidas nas condições 

de 1, 2, 4 e 24 horas de incubação. Objetivou-se verificar a existência de diferenças 

na concentração de proteínas em VEs para determinar o melhor tempo de incubação 

para o experimento com os meios RPMI e Schneider. Considerou-se como 

significativo os resultados que obtiveram valor de p menor que 0,05 (FARIAS et al., 

2013; RAMIREZ et al., 2016; SAINI, RAI, 2020).  

A segunda avaliou a vesiculação por promastigotas incubadas nos meios RPMI 

e Schneider, também realizando-se a comparação entre os diferentes tipos de 

vesículas (microvesículas e exossomos) nas condições testadas. Foi utilizado o teste 

estatístico de análise de variância (ANOVA) com dois fatores para verificar diferença 

na produção e tamanho das VEs nas condições testadas, considerando os resultados 

como significativos quando o valor de p foi menor que 0,05. Para as análises em 

triplicatas realizou-se o teste de Tukey para análise comparativa múltipla; enquanto 

as análises em duplicatas foram com o teste de Sidak. Ambas objetivaram verificar se 

as replicatas apresentavam diferenças significativas estatisticamente (WYLLIE, 2017; 

BARBOSA et al., 2018; RANATUNGA et al., 2019).  
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4. RESULTADOS 

 

 Para a construção da curva padrão de BSA, a qual foi utilizada para obtenção 

da quantidade de proteínas presentes nas amostras, considerou-se o intervalo de 0 

mg/mL à 0,5 mg/mL de BSA; uma vez que se obteve com este o maior valor de R2 

(0,9919), e por incluir as absorbâncias obtidas nas amostras (FIGURA 6). 

 

FIGURA 6 – CURVA PADRÃO DE BSA 

 
FONTE: O autor (2021) 

 

Com base na curva padrão, em 50 μL das amostras de 1, 2, 4 e 24 horas, 

obteve-se respectivamente: 3,694 μg (0,074 μg/μL); 3,877 μg (0,078 μg/μL); 1,865 μg 

(0,037 μg/μL); e 4,023 μg (0,080 μg/μL) (FIGURA 7). Todavia, após a análise 

estatística, utilizando o teste T de Student, obteve-se que apenas a amostra de 4 horas 

apresentou concentração significativamente diferente em relação a todas as outras 

amostras (p = 0,0329 para 1 hora; p = 0,0336 para 4 horas; e p = 0,0234 para 24 

horas). A amostra de 2 horas não apresentou diferença significativa comparado à 1h 

e 24 horas (p-valor igual a 0,2123 e 0,5736, respectivamente), porém; 1 hora foi 

diferente de 24 horas (p-valor = 0,0198). 
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FIGURA 7 – QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS DE PROMASTIGOTAS DE L. braziliensis 
SUBMETIDAS AO CaCl EM 1H, 2H, 4H, 24H 

 
FONTE: O autor (2021) 

 

Após a análise da viabilidade com Azul de Tripan e observação em microscopia 

de luz, notou-se que apenas em 1 e 2 horas apresentavam sobrevivência maior que 

99%. Decorrente disso, estes tempos de incubação apresentam-se como os mais 

ideais para obtenção de VEs. O tempo de 2 horas foi o escolhido para os experimentos 

seguintes, de quantificação (tamanho e número de partículas) destas vesículas nos 

meios RPMI e Schneider. 

 Dos resultados obtidos para a quantificação (concentração e tamanho) de VEs 

comparando nos meios RPMI e Schneider, observou-se que entre as triplicatas 

realizadas, ambos os meios apresentaram uma plicata com valores significativamente 

destoantes entre si. No caso do Schneider, este apresentou 1,74x109 partículas/mL 

(fator de diluição igual a 20x), concentração muito maior quando comparado às outras 

plicatas (p-valor < 0,0001); além de apresentar diferenças nos outros parâmetros 

analisados (Dados não mostrados). Em relação ao RPMI, também houve diferenças 

nestes parâmetros, todavia, a concentração não foi significativamente diferente (p-valor 

igual a 0,4415 e 0,8061 quando comparado com as outras réplicas) (Dados não 

mostrados). Com isso, descartou-se das análises estas plicatas destoantes, para evitar 

interferências na análise estatística. 

 Para o meio RPMI, obteve-se a concentração absoluta de aproximadamente 

1.463x1010 VEs/mL nas amostras; enquanto para o meio Schneider foi de 9.45x109 
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VEs/mL (TABELA 1). Após a realização da ANOVA, verificou-se que a produção de 

VEs foi maior quando as promastigotas de L. braziliensis foram incubadas no meio 

RPMI, do que quando o foi no meio Schneider (p-valor = 0,0429) (FIGURA 8). 

 

TABELA 1 – PARÂMETROS DE VESICULAÇÃO EM MEIO RPMI E SCHNEIDER 

Parâmetros RPMI (média ± 
erro padrão) 

Schneider (média 
± erro padrão) 

p-valor 
(ANOVA) 

Relação 
RPMI/Schneider 

Média (nm) 184.3 ± 2.9 201 ± 6 0,0089 < 
Moda (nm) 132.95 ± 9.1 151.45 ± 7.7 0,0749 = 
D10 (nm) 112.3 ± 4.15 123.35 ± 2 0,0115 < 
D50 (nm) 167.2 ± 3.7 176.8 ± 3.85 0,0413* Inconclusiva* 
D90 (nm) 301.45 ± 7.65 308.75 ± 13,65 0,5498 = 
Concentração diluição 
20x(partículas/mL) 

7.315x108 ± 
1.1087x108 

4.725x108 ± 
2.615x107 

0,0429 > 

Concentração absoluta 
(partículas/mL) 

1.463x1010 ± 
2.2174x109 

9.45x109 ± 
5.23x108 

0,0429 > 

FONTE: O autor (2021) 

 

 Também observou-se que a média dos tamanhos das partículas entre os dois 

meios é diferente (p-valor = 0,0089), sendo o tamanho médio das VEs produzidas no 

meio Schneider (201 nm), maior que as pelo meio RPMI (184.3 nm) (FIGURA 8). Isto 

também foi válido para os valores de D10 (ponto de corte da curva de distribuição 

acumulada em que se obtém 10% das partículas), obtendo-se uma diferença 

significativa entre as amostras (p-valor = 0,0115) (FIGURA 9). 

 

FIGURA 8 – CONCENTRAÇÃO E TAMANHO DE VESÍCULAS EXTRACELULARES DE 
PROMASTIGOTAS DE L. braziliensis NOS MEIOS RPMI E SCHNEIDER

 
 

FONTE: O autor (2021) 
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FIGURA 9 – PADRÃO DE VESÍCULAÇÃO DE PROMASTIGOTAS DE L. braziliensis NOS MEIOS 
RPMI E SCHNEIDER 

 
FONTE: O autor (2021) 

 

 

 Para D50 (mediana) observou-se uma diferença significativa entre os meios (p-

valor = 0,0413). E pela análise de comparação múltipla, as duplicatas do meio 

Schneider também diferem entre si (p-valor = 0,0086). Com isso, não foi possível 

considerar o resultado da ANOVA para D50 (FIGURA 8). 

 Para D90 (ponto de corte da curva de distribuição acumulada em que se obtém 

90% das vesículas) e moda, não foi observado diferença entre os meios (p-valor igual 

a 0,5498 e 0,0749, respectivamente). Com este resultado para moda, o tamanho de 

vesícula produzida mais frequente se manteve para a incubação nos meios RPMI e 

Schneider (aproximadamente, partículas de tamanho de 142,2 ± 8,4 nm) (FIGURA 8). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Com a realização da análise dos resultados obtidos da Reação de Bradford 

(verificando indiretamente a proporção de VEs através da quantidade de proteínas 

nas amostras), e do uso do corante Azul de Tripan (analisando a viabilidade dos 

tempos de incubação), observou-se que os melhores tempos de incubação dos 

parasitos, para obtenção de maior quantidade de VEs foram 1 e 2 horas (ROSSI et 

al., 2019; NOGUEIRA et al., 2020). Apesar de 24 horas não ter apresentado diferença 

significativa em comparação ao resultado de 2 horas, em 4 horas e 24 horas a 

viabilidade dos parasitos ficou abaixo dos 90%. Isto é um indicativo de que estas duas 

amostras poderiam apresentar considerável concentração de corpos apoptóticos, os 

quais não eram alvos desta pesquisa. Valores acima deste limite indicam baixa 

presença destas vesículas (NOGUEIRA et al., 2020). 

Além de apoptose, a maior mortalidade nos tempos de 4 e 24 horas poderia 

estar associada ao processo de necrose, o qual ocasionaria a perda de conteúdos 

intracelulares no meio extracelular; o que também não seria interessante para a 

análise destas vesículas (BASMACIYAN, CASANOVA, 2019). Todavia, Zangger et al. 

(2002) demonstraram que o estresse promovido pela ausência de soro no meio de 

cultivo de L. mexicana e L. major induz a fragmentação do DNA em 

oligonucleossomas, estando este evento associado aos processos finais de liberação 

de DNA no citoplasma durante a apoptose celular. Ainda mais, têm-se verificado que 

os mecanismos envolvidos na apoptose em Leishmania diferem do que é observado 

para as células de mamíferos, podendo isto favorecer a não promoção da resposta 

imune no hospedeiro, ao contrário do que ocorreria com a necrose (BASMACIYAN, 

CASANOVA, 2019). Apesar disso, o conhecimento a respeito da morte celular em 

Leishmania ainda é limitado, sendo necessário mais estudos que explorem os 

mecanismos e processos envolvidos (BASMACIYAN, CASANOVA, 2019). 

Independentemente de qual foi o mecanismo, a morte celular e menor viabilidade 

observada para 4 e 24 horas demonstram-se não interessantes para a análise de 

microvesículas e exossomos de L. braziliensis. 

 Barbosa et al. (2018), estudando vesiculação em L. amazonensis, 

demonstraram que a quantidade liberada de VEs pelos parasitos eram dependentes 

do tempo de incubação, diferentemente do que foi observado neste trabalho. Esta 

observação de um aumento tempo-dependente na produção de VEs pode estar 
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associada aos métodos utilizados. No trabalho de Barbosa et al. (2018) foi feito uma 

análise direta da quantidade de vesículas por NTA (observando a concentração total 

de vesículas na amostra); enquanto que neste trabalho essa o foi de forma indireta, 

utilizando a quantificação de proteínas presentes nas amostras de VEs para identificar 

o melhor tempo de incubação para experimentos posteriores (ROSSI et al., 2019). 

 Além disso, é importante considerar certas características relativas ao método 

de Bradford. O princípio do método é que a interação do corante com a proteína ocorre 

através de agrupamentos NH3
+ (proteínas com maior quantidade destes grupos 

apresentam maior tendência à se ligar com o reagente) (MIWA, 2003). Arginina e lisina 

são os principais aminoácidos em que o corante tende a predominantemente se ligar 

(todavia, este não se liga às suas formas livres) (KRUGER, 2009). Desta forma, a 

afinidade de ligação do corante com as proteínas, e consequentemente da quantidade 

identificada, podem variar dependendo da composição proteica (MIWA, 2003; 

KRUGER, 2009). A ligação com as proteínas também é limitada pelo tamanho das 

moléculas, na qual o reagente não interage com as que apresentam tamanho menor 

do que 3000 Da. (KRUGER, 2009). 

 Com isso, as concentrações obtidas para cada respectivo tempo de incubação 

podem não ser completamente representativas da quantidade real de proteínas 

existentes na amostra, a qual pode ser maior do que o observado; e não representar 

a proporção real de VEs existentes nas amostras nos diferentes tempos de incubação. 

A composição e tamanho das proteínas produzidas podem ter sido alteradas ao longo 

dos diferentes tempos. Caso ocorra, para os maiores tempos de incubação, um 

aumento na produção das proteínas com características que desfavoreçam a ligação 

com o corante; poder-se-ia justificar o porquê de não ter sido observado muitas 

diferenças significativas na quantidade de proteínas entre as amostras. 

 Outra diferença foi que Barbosa et al. (2018) encontraram que o melhor tempo 

de incubação para a obtenção de VEs, e realização de outros experimentos com 

estas, foi de 4 horas, não encontrando redução significativa na viabilidade 

(sobrevivência maior que 90%) dos parasitos. Todavia, também observaram menor 

viabilidade para 24 horas de incubação. Enquanto isso, neste trabalho, o melhor 

tempo foi para 1 e 2 horas. 

Barbosa et al. (2018) utilizaram RPMI e 2% de glucose para incubação, 

enquanto que neste estudo para os experimentos da reação de Bradford foi utilizado 

RPMI e 1mMol/L de CaCl; podendo esta variação na metodologia justificar a variação 
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observada na sobrevivência dos parasitos. Outra possibilidade pode estar associada 

às diferenças no potencial de sobrevivência dos próprios parasitos utilizados nestas 

condições. Novos estudos comparando a sobrevivência de ambas as espécies de 

Leishmania, nestas duas condições de incubação, serão necessárias para confirmar 

esta diferença observada. 

 Pela técnica de NTA, identificou-se que o tamanho médio das VEs de L. 

braziliensis varia em torno de 184,3 nm (± 2,9 nm) quando os parasitos foram 

incubados em meio RPMI, e 201 nm (± 6 nm) quando o foi em Schneider. Este 

resultado foi semelhante aos observados para outros grupos de organismos, desde 

os com maior proximidade filogenética, como Leishmania amazonensis, até aqueles 

mais distantes. 

 Barbosa et al. (2018) observaram que as VEs de L. amazonensis possuem 

tamanho médio de 180 nm quando incubadas em três temperaturas diferentes (26º, 

34º C, e 37º C), em meio RPMI. Este resultado foi similar ao observado neste trabalho 

(184,3 ± 2,9 nm), utilizando também o mesmo meio para incubação. Isto é um 

indicativo de que as duas espécies do gênero (L. amazonensis e L. braziliensis) 

apresentam padrão similar na produção de VEs, podendo também apresentar 

semelhanças na própria composição das vesículas, e até de seu conteúdo 

transportado. 

 Contudo, experimentos com outras espécies de Leishmania, inclusive um 

trabalho com L. braziliensis (Nogueira et al. 2020), demonstrou tamanhos médios 

diferentes ao que foi observado neste estudo. 

Nogueira et al. (2020), utilizando o meio 199 medium para a incubação (2 

horas), avaliaram o tamanho médio das VEs liberadas por L. infantum, L. amazonensis 

e L. braziliensis. L. infantum apresentou tamanho médio de 123 ± 3.5 nm, enquanto L. 

amazonensis e L. braziliensis apresentaram 129,0 ± 4 nm e 140,0 ± 1,5 nm, 

respectivamente. Desta forma, estas duas últimas espécies apresentaram VEs de 

tamanhos médios diferentes e menores ao observado na pesquisa de Barbosa et al. 

(2018) e nos resultados deste trabalho. Nos três trabalhos utilizou-se incubações de 

2 horas, sendo que Barbosa et al. (2020) testaram outros tempos e temperaturas de 

incubação. A principal diferença nas metodologias destes trabalhos foi no uso dos 

meios para a incubação (BARBOSA et al., 2020; NOGUEIRA et al., 2020). Conclui-

se, com isto, que o meio RPMI promove maior produção e liberação de vesículas de 

maior diâmetro, do que quando a incubação é realizada por 199 medium. Isto 
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demonstra que dependendo do meio utilizado para a incubação de parasitos do 

gênero Leishmania, seja este 199 medium, RPMI, Schneider, ou outro podem afetar 

e alterar o tamanho (e potencialmente a composição) das VEs produzidas. 

Saini e Rai (2020) realizaram experimentos de vesiculação com L. donovani, 

utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV) e NTA para avaliar o tamanho 

das VEs. O tamanho médio observado foi muito maior do que nos trabalhos citados 

anteriormente; sendo este 819 ± 200 nm em MEV, e 729 ± 269 nm em NTA (o tamanho 

geral das vesículas variou entre 500 nm e 1 μm). Este trabalho utilizou o meio 199 

medium para a incubação (SAINI, RAI, 2020). 

Demonstra-se, com isto, maior similaridade na produção de VEs entre L. 

braziliensis, L. amazonensis e L. infantum, do que com L. donovani; podendo estar 

associado a processos ecológicos e evolutivos destas espécies. Estas três últimas 

espécies são pertencentes ao subgênero Leishmania, enquanto L. brazilinesis faz 

parte do subgênero Viannia (L. braziliensis é mais distante filogeneticamente destas 

outras espécies). Todavia, L. braziliensis e L. amazonensis ocorrem no novo mundo, 

L infantum no novo e velho mundo (a cepa utilizada por Barbosa et al. (2020) era do 

novo mundo); e L. donovani é exclusiva do velho mundo (STEVERDING, 2017). Isto 

pode indicar que diferenças existentes nestes dois ambientes podem ter contribuído 

para uma convergência evolutiva na produção de VEs por L. braziliensis, L. 

amazonensis e L. infantum, ou ainda; ter sido uma variação evolutiva em L. donovani 

apenas. Identificar os genes envolvidos na produção de VEs nestas espécies, além 

de pesquisar o padrão de vesiculação em outras Leishmania spp.; pode permitir a 

reconstrução evolutiva do processo de vesiculação nestes organismos, possibilitando 

também o melhor entendimento dos fatores envolvidos na relação parasito-hospedeiro 

(como ambiente e variações genéticas populacionais dos hospedeiros). 

 Também foi verificado semelhanças com este trabalho em relação ao tamanho 

médio de VEs produzidas por outros grupos de organismos. A forma trofozoítica de 

Giardia intestinalis, quando incubada em meio TYI-S-33 medium, apresenta tamanho 

médio de vesículas com 201,6 nm de diâmetro (EVANS-OSSES et al., 2017). Em 

Lactobacillus reuteri (DSM–17938), este é de 156,3 ± 2,1 nm (WEST et al., 2020). O 

tamanho mais frequente também foi similar aos 142,2 ± 8,4 nm para L. braziliensis 

encontrado neste presente trabalho, em que WEST et al. (2020) obtiveram tamanho 

modal igual a 139,3 ± 7,6 nm para as VEs de L. reuteri. Estudos analisando a 
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composição e conteúdo destas vesículas podem permitir uma melhor compreensão 

dessas similaridades observadas no padrão de vesiculação. 

 Além da diferença no tamanho médio das VEs produzidas por L. braziliensis, 

quando incubadas em meio RPMI e Schneider; também observou-se o mesmo na 

quantidade produzida, cuja incubação em meio RPMI gerou uma maior concentração 

de vesículas (1.463x1010 ± 2.2174x109 VEs/mL) do que quando o feito em Schneider 

(9.45x109 ± 5.23x108 VEs/mL). Estas diferenças observadas nos resultados podem 

estar associadas às diferenças na composição destes meios de cultivo. 

 Uma variação existente entre estes, e que pode estar associada a essas, é a 

quantidade de Ca++ em cada um destes meios (SCHNEIDER, 1964; MOORE et al., 

1967). A liberação de microvesículas é dependente deste íon, sendo considerado um 

dos principais fatores para que esta ocorra (CESTARI et al., 2012, QUESNE, 2014; 

WYLLIE, 2017, ROSSI et al., 2019). Todavia, o meio Schneider é o que apresenta 

maior concentração do íon, na forma de CaCl (600 mg/L; 5,405 mMol/L); enquanto o 

RPMI apresenta apenas 100.0 mg/L (0.424 mMol/l) na forma de nitrato de cálcio 

tetrahidratado (Ca(NO₃)₂ * 4 H₂O) (SCHNEIDER, 1964; MOORE et al., 1967). Este 

padrão oposto ao observado na liberação de VEs entre os dois meios, pode ser 

decorrente de mudanças na modulação na produção e liberação destas estruturas de 

forma dependente da concentração. A maior quantidade de Ca++ no meio Schneider 

pode promover a produção de vesículas de maior tamanho (justificando a maior média 

observada neste), reduzindo o total produzido, no entanto. A realização de 

experimentos futuros que comparem a quantidade produzida e tamanho das VEs, em 

diferentes concentrações de Ca++ em ambos os meios, permitirá confirmar este 

observado. 

 Além do Ca++, outros componentes, ainda não estudados, podem também estar 

influenciando na produção e liberação de VEs. Entre o RPMI e Schneider, há uma 

grande diferença na composição de sais inorgânicos. O meio Schneider tem 

concentração muito maior de sais contendo magnésio (Mg2+) e potássio (K+), porém; 

menor de sais compostos por sódio (Na+) (SCHNEIDER, 1964; MOORE et al., 1967). 

Desta forma, é interessante realizar experimentos que identifiquem o potencial de 

outros sais iônicos, além do Ca++, em inibir ou estimular a vesiculação. 

 Por fim, deve-se considerar que o meio Schneider simula as condições dos 

fluídos corporais de insetos, sendo que a promastigota de Leishmania spp., a qual foi 

utilizada nesse experimento comparativo dos meios (Schneider e RPMI), é a principal 
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forma de vida encontrada no vetor (SOARES, 2012; STEVERDING, 2017; 

SIRIPATTANAPIPONG et al., 2019). Enquanto isso, o meio RPMI é utilizado para 

simular os fluídos corporais de mamíferos, estando mais próximo às condições 

encontradas por esta forma durante a infecção no hospedeiro (LI et al., 2007; 

SOARES, 2012; HOSAKA et al., 2017; STEVERDING, 2017; SIRIPATTANAPIPONG 

et al., 2019). Com isso, as diferenças observadas no tamanho e concentração de VEs 

liberadas por L. braziliensis quando incubadas em meio RPMI e Schneider, podem ser 

decorrente de respostas celulares perante as mudanças no microambiente, 

semelhantemente ao que seria encontrado no ciclo celular do parasito; na transição 

do ambiente do vetor ao do hospedeiro (SOARES, 2012; STEVERDING, 2017). 

Portanto, estudos que busquem diferenças na composição e conteúdo das VEs, em 

ambos os meios, além de verificar a influência destas na infecção de macrófagos; 

permitirão o melhor entendimento da função destas estruturas na relação parasito-

hospedeiro. 

 Observou-se que 10% das amostras estudadas apresentam tamanho menor 

que 112,3 nm (± 4.15 nm) para a incubação com o meio RPMI, e 123,35 nm (± 2 nm) 

para a com o Schneider. Isto indica, com base no tamanho, que menos de 10% das 

amostras de VEs coletadas de L. braziliensis são exossomos, demonstrando uma 

maior importância potencial das microvesículas desta espécie na relação parasito-

hospedeiro; uma vez que esta população de VEs foi maior que a de exossomos 

(CESTARI et al., 2012; SOARES, 2012; QUESNE, 2014; ROSSI et al., 2019). Todavia, 

o limiar de diferenciação entre exossomos e microvesículas, com base no tamanho, 

não pode ser o único fator delimitante; uma vez que pode ocorrer regiões de 

sobreposição dos tamanhos entre essas populações (SILVERMAN et al., 2008; 

KOPPEN et al., 2011; COAKLEY et al., 2015; SAMPAIO et al., 2017; WYLLIE, 2017; 

BELLO-MORALES et al., 2018; NIEVAS et al., 2018). Portanto, estudos que utilizem 

de marcações específicas para diferenciar as populações de VEs são necessários, 

para que se possa confirmar que de fato a população de exossomos representa 

menos que 10% de todas as VEs. 

Até o momento, há apenas uma pesquisa realizada exclusivamente com 

exossomos de L. braziliensis, sendo feita por Lambertz et al. (2015); uma por 

Rodrígues-Vega et al. (2021), que analisaram o secretoma desta espécie, observando 

uma grande contribuição no transporte por exossomos; e nenhuma que analisou 

somente as microvesículas de L. braziliensis. A maioria das pesquisas existentes com 
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a espécie trabalham com VEs de forma geral, sem separar as populações de 

exossomos das de microvesículas. Nota-se uma necessidade de mais estudos que 

explorem os diferentes conteúdos transportados por cada uma destas populações, e 

a contribuição de cada uma no processo de infecção e parasitismo de L. braziliensis. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 O processo de produção e liberação de VEs, e a associação deste com as 

relações entre parasitos-hospedeiros, são áreas de estudos com grande potencial de 

pesquisas. 

 A realização de pesquisas que determinem a caracterização e composição das 

diferentes populações de VEs em espécies de Leishmania é essencial, uma vez que 

isto contribuirá com o entendimento dos processos imunomodulatórios, de infecção e 

comunicação que estas vesículas apresentam sobre as células dos hospedeiros, e 

consequentemente; do desenvolvimento da doença. 

 Determinar os fatores do microambiente que influenciam a produção e 

liberação das VEs é importante, uma vez que isto pode auxiliar na compreensão do 

papel destas estruturas na relação parasito-hospedeiro. Um potencial, como 

demonstrado neste trabalho, é que outros íons possam influenciar a produção de VEs, 

portanto; experimentos que analisem o padrão de vesiculação por organismos 

incubados em diferentes concentrações de íons são interessantes de serem 

realizados. 

Em específico à L. braziliensis, recomenda-se a realização de pesquisas que 

testem a taxa de infecção do parasito, em macrófagos previamente incubados com as 

VEs de promastigotas mantidas em meio Schneider e RPMI; observando a existência 

de efeitos imunomodulatórios e de infecção, por exemplo. 

 Outra área potencial de estudo com as VEs é em relação ao uso de fármacos 

durante a incubação. Nesta, pode-se observar se estes influenciam os padrões de 

vesiculação e a quantidade liberada por L. braziliensis; também avaliando efeitos 

imunomodulatórios e de infecção. Por fim, estudos que também verifiquem os padrões 

de vesiculação em amastigotas, comparando com a de promastigotas, podem auxiliar 

no entendimento da infecção por este parasito. 
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APÊNDICE 1 – ABSORBÂNCIAS DA REAÇÃO DE BRADFORD 

 

BSA 

[ ] (mg/ml) 
Absorbância Média da Absorbância 

A B  Absorbância Real 

0 0,296 0,277 0,2865 0,000 

0,03125 0,290 0,313 0,3015 0,015 

0,0625 0,348 0,332 0,3400 0,054 

0,1 0,347 0,353 0,3500 0,064 

0,125 0,383 0,394 0,3885 0,102 

0,2 0,434 0,446 0,4400 0,154 

0,25 0,449 0,452 0,4505 0,164 

0,5 0,622 0,637 0,6295 0,343 

0,75 0,754 0,673 0,7135 0,427 

1 0,743 0,809 0,7760 0,490 

2 0,988 1,044 1,0160 0,730 

 

Amostras 

Amostra Absorbância Média da Absorbância Quantidade Quantidade Volume ug no vol. ug/50ul 

(h = horas) A B  Absorbância Real (mg/mL) (ug/uL) Amostras (uL) final Real 

1 h (+) 0,343 0,342 0,3425 0,0560 0,076957 0,076957 50 3,847842 3,694221 

1 h (-)   0,292 0,2920 0,0055 0,003072 0,003072 50 0,153621   

2 h (+) 0,351 0,345 0,3480 0,0615 0,085004 0,085004 50 4,250183 3,877103 

2 h (-) 0,297 0,293 0,2950 0,0085 0,007462 0,007462 50 0,37308   

4 h (+) 0,320 0,327 0,3235 0,0370 0,049159 0,049159 50 2,457937 1,865399 

4 h (-) 0,300 0,296 0,2980 0,0115 0,011851 0,011851 50 0,592538   

24 h (+) 0,346 0,346 0,3460 0,0595 0,082078 0,082078 50 4,103877 4,023409 

24 h (-) 0,291 0,291 0,2910 0,0045 0,001609 0,001609 50 0,080468   
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APÊNDICE 2 – VALORES BRUTOS DOS PARÂMETROS DE VESICULAÇÃO 

OBTIDOS POR NTA 

 

Meio RPMI 

Replicata 1 2 3 

Média 183.8 ± 3.4 nm 255.9 ± 12.2 nm 184.8 ± 2.4 nm 

Moda 129.5 ± 12.7 nm 155.9 ± 9.2 nm 136.4 ± 5.5 nm 

D10 110.7 ± 3.1 nm 148.1 ± 8.2 nm 113.9 ± 5.2 nm 

D50 164.4 ± 2.9 nm 219.7 ± 8.5 nm 170.0 ± 4.5 nm 

D90 307.3 ± 7.5 nm 422.7 ± 22.3 nm 295.6 ± 7.8 nm 

Concentração 8.50e+08 6.92e+08 6.13e+08 

Partículas/mL ± 2.12e+08  ± 4.87e+06  ± 9.74e+06 

 

Meio Schneider 

Replicata 1 2 3 

Média 203.2 ± 7.6 nm 250.7 ± 5.7 nm 198.8 ± 4.4 nm 

Moda 147.7 ± 10.6 nm 170.5 ± 5.8 nm 155.2 ± 4.8 nm 

D10 125.7 ± 1.2 nm 153.1 ± 3.7 nm 121.0 ± 2.8 nm 

D50 187.8 ± 5.3 nm 216.8 ± 3.2 nm 165.8 ± 2.4 nm 

D90 302.4 ± 19.0 nm 395.2 ± 14.5 nm 315.1 ± 8.3 nm 

Concentração 5.47e+08 1.74e+09 3.98e+08 

Partículas/mL  ± 3.00e+07  ± 2.29e+07  ± 2.23e+07 

 


