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IP E S Q U I S A

Cerco à

leishmaniose, que pode causar lesões na pele e atin-

gir órgãos como o fígado e o baço em suas duas

formas, é a segunda causa de morte entre as doen-

ças parasitárias (só perde para a malária). A cada ano, estima-

se que ocorram cerca de dois milhões de casos novos no

mundo. No Brasil, em 1999 foram registrados 30.550 casos, a

maioria na Região Norte. A doença acomete principalmente as

populações rurais, mas está em fase de franca urbanização.
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Vacina recombinante contra
a doença é tema de pesquisa
de Sérgio Mendonça. Abaixo,
leishmanias em cultura
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Para combater e controlar a leish-
maniose, a Fiocruz vem atuando em
várias frentes de pesquisa, que inclu-
em estudos sobre o parasita e o vetor
e também uma nova vacina contra
essa doença que está presente em to-
dos os continentes, exceto na Antárti-
da e na Oceania, e em todos os esta-
dos brasileiros.

O pesquisador do Laboratório de
Imunidade Celular e Humoral em
Protozooses, do Departamento de
Imunologia do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), Sérgio Mendonça, está
tentando desenvolver vacinas recom-
binantes contra a leishmaniose utilizan-

As vacinas de 2ª geração utili-
zam a tecnologia de DNA recombinante
(engenharia genética) para a produção
de preparações estáveis e com com-
posição química definida e padroniza-
da. Seu desenvolvimento também se
baseia na identificação prévia de pro-
teínas do agente infeccioso que esti-
mulam uma resposta imune protetora.
Já as vacinas de 1ª geração são geral-
mente compostas de parasitas, vírus ou
bactérias mortos ou atenuados ou fra-
ções (misturas quimicamente comple-
xas) de antígenos destes agentes, daí
a sua difícil padronização.

mais letal). O estudo é desenvolvido
em parceria com o Laboratório de Tec-
nologia Recombinante (Later) de Bio-
Manguinhos (Fiocruz), especializado
em biologia molecular.

A Fiocruz também pesquisa, atra-
vés do Departamento de Entomologia
do IOC, um biolarvicida contra o trans-
missor da leishmaniose visceral feito de
uma substância encontrada numa ár-
vore tropical nativa das regiões Sul e
Sudeste do Brasil. Depois de diversos
testes, os pesquisadores descobriram
que a substância inibe o crescimento
das larvas do flebótomo Lutzomyia

do genes obtidos de uma cepa de
Leishmania amazonensis componente
de uma vacina de 1a geração denomi-
nada Leishvacin, desenvolvida por ci-
entistas mineiros a partir de parasitas
mortos, com eficácia estimada em
50%. Três tipos de protótipos vacinais
estão sendo desenvolvidos a partir de
três genes deste protozoário.

O primeiro tipo compreende
proteínas recombinantes produzidas
em Escherichia coli, através da utiliza-
ção de um vetor (plasmídeo) que ex-
pressa o gene de Leishmania no interi-
or da bactéria; o segundo tipo é a

utilização do bacilo Calmette-Guérin
(BCG) transformado com gene de
Leishmania; e o último é representado
por plasmídeos de expressão das pro-
teínas em células animais (ou vacinas
de DNA). A eficácia das vacinas deve-
rá ser testada em camundongos (Mus
musculus) para a avaliação da prote-
ção e da resposta imune. Paralelamen-
te, ensaios in vitro com células de pa-
cientes e de indivíduos imunizados
com a vacina de primeira geração se-
rão realizados com as proteínas recom-
binantes, visando descobrir as caracte-
rísticas das respostas de células
humanas a esses antígenos.

Um inseticida naturalUm inseticida naturalUm inseticida naturalUm inseticida naturalUm inseticida natural
para combater o vetorpara combater o vetorpara combater o vetorpara combater o vetorpara combater o vetor
da doençada doençada doençada doençada doença

“Com a pesquisa ainda em anda-
mento, podemos dizer que os antíge-
nos são capazes de induzir respostas
em células humanas. Temos de fazer
o detalhamento dessa resposta identi-
ficando as células envolvidas e as
citocinas (mediadores químicos da res-
posta imune)”, afirma Mendonça, acres-
centando que uma futura vacina po-
derá agir tanto contra a leishmaniose
tegumentar (que causa lesões na pele)
quanto a visceral (ou calazar, que atin-
ge órgãos como o fígado e o baço e é

 aniose
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longipalpis. Oitenta por cento das larvas ali-
mentadas com a substância morreram an-
tes do terceiro estágio e não chegaram à
fase adulta.

A leishmaniose visceral se carac-
teriza pela infecção do sistema retículo-
endotelial, localizado sobretudo no
baço, fígado e medula óssea, provo-
cando aumento das vísceras. Enquan-
to que a tegumentar manifesta-se
como infecção cutânea ou cutânea-
mucosa, localizada nas células do sis-
tema retículo-endotelial, de tegumento.

René RachouRené RachouRené RachouRené RachouRené Rachou
descobre inimigodescobre inimigodescobre inimigodescobre inimigodescobre inimigo
natural do transmissornatural do transmissornatural do transmissornatural do transmissornatural do transmissor

O Laboratório de Entomologia Mé-
dica do Centro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR), unidade da Fiocruz em Belo Ho-
rizonte, acaba de descobrir um nematóide
(verme intestinal com menos de um milí-
metro de comprimento) capaz de matar os
flebotomíneos transmissores da leishma-
niose visceral antes que eles se reproduzam.
Segundo os pesquisadores, o verme pode-
ria ser utilizado como controle biológico do
vetor da leishmaniose em áreas endêmicas.

A equipe do biólogo Paulo Pimen-
ta, que capturava os insetos para pesqui-
sas na Gruta da Lapinha, no município
de Lagoa Santa, notou, por acaso, que mui-
tos morriam antes de chegar ao laborató-
rio e que muitos recém-chegados não se
alimentavam, apesar de terem o abdômen
estufado. Primeiramente suspeitou-se da
alimentação, que poderia estar contami-
nada. Mas depois de análises mais apura-
das foram detectados larvas e ovos de ne-
matóides instalados no intestino de
machos e fêmeas.

É a primeira vez que se descreve, no
Brasil, um nematóide parasita de fleboto-
míneos: o verme, que ainda não tem seu
nome de espécie, é membro da ordem
Rhabditida e da família Steinernematidae. O
ciclo de vida é simultâneo ao do L.
longipalpis e a infecção ocorre somente en-
tre os insetos, sem transmissor interme-
diário, o que exclui o risco de contamina-
ção no homem.

A finalidade do estudo é infectar in
vitro flebotomínios capturados de regiões
endêmicas e devolvê-los ao campo para
transmitirem o parasita aos demais veto-
res. No entanto, ainda serão necessários
testes em campo para se confirmar essa te-

Em outra linha de pesquisa
da Fiocruz, uma equipe de pes-
quisadores do Departamento de
Bioquímica e Biologia Molecular
do IOC/Fiocruz descobriu que al-
gumas proteínas que participam
da movimentação intra-celular da
Leishmania podem ser outra es-
perança para se chegar a futuros
tratamentos e vacinas. O grupo
concluiu que os sinais contidos
numa seqüência de aminoácidos
(domínio) que endereçam a
proteinase Lpcys2 para o lisosso-
ma (organela relacionada à diges-
tão da célula) são específicos de
Leishmania (não é como em hu-
manos) e que podem servir de
alvos para um possível bloqueio

dessa migração com efeitos na so-
brevivência do parasita.

 “Atualmente, estamos pro-
curando as moléculas que intera-
gem com esse domínio para de-
talhar como essa proteína chega
até o lisossoma do protozoário em
sua fase amastigota (sem flagelo)
dentro do macrófago (célula de
defesa do nosso organismo)”, dis-
se Yara Traub-Cseko, chefe do
laboratório. O fato de esse pro-
cesso ser específico de Leishma-
nia aumenta as chances de se tor-
nar um alvo para terapia, pois o
tratamento não teria como con-
fundir o protozoário com estru-
turas do organismo humano. O
que se procura agora é que re-

ceptor, dentre toda a biblioteca
de expressão do protozoário (co-
leção de todos os RNAs do orga-
nismos que resultam em todas as
proteínas) se liga a esse sinal para
transportar a proteína.

O grupo também pesquisa os
aspectos moleculares envolvidos
na competência vetorial do
flebotomíneo (inseto transmissor da
leishmaniose), que poderão servir
de pontos de partida para o de-
senvolvimento, a longo prazo, de
insetos transgênicos que não trans-
mitiriam a doença ou de vacinas
bloqueadoras de transmissão. A
pesquisa é feita em colaboração
com a Universidade de Yale e tem
o apoio da Fundação Fogarty.

SAIBA MAIS
www.cpqrr.fiocruz.br

e
http://revista.fapemig.br/2/
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oria. O desafio é encontrar o local adequa-
do. Outra tarefa é descobrir como ocorre a
contaminação do inseto. Supõe-se que a
larva do L. longipalpis se contamina ao ali-
mentar-se de restos do corpo de fleboto-
míneos contaminados ou quando os ver-
mes penetram na larva.

Pesquisadores do René Rachou
também desenvolveram um novo mo-
delo de capacitação de serviços de saúde
para o diagnóstico e tratamento das leish-
manioses, que está sendo aplicado na re-
gião metropolitana de Belo Horizonte
(MG), realizando o treinamento de recur-
sos humanos, a descentralização de labo-
ratórios de referência e a implantação de
uma rede de informação. Um dos estu-
dos avalia o conhecimento da população
e a capacidade informativa dos folhetos
existentes sobre a doença e propõe um
modelo de cartilha.

Alvos para tratamentos e vacinas




