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RESUMO 

ALCANTARA, Isabela Santos. Avaliação da ação terapêutica da vacina de DNA-hsp65 em 

um modelo de neurotuberculose. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em 

Biologia Parasitária. Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, p.58, 2021. 

A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb) e atualmente é a 

principal causa de morte por um único agente infeccioso, sendo responsável por aproximadamente 

40% das mortes entre pessoas infectadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). A 

Tuberculose no Sistema Nervoso Central (SNC), também conhecida como neurotuberculose ou 

meningite tuberculosa, resulta da disseminação hematogênica do Mtb do pulmão para o SNC e 

possui uma alta taxa de mortalidade. Uma das armas contra a doença é a vacina BCG (Bacillus 

Calmette-Guérin), cujo nível de proteção é em média de 60%. Devido às limitações apresentadas 

pela BCG, existem esforços substanciais nos últimos anos para o desenvolvimento de novas 

vacinas. Uma candidata promissora é a vacina de DNA recombinante que codifica a proteína de 

choque térmico, HSP65, que revelou efeito tanto profilático quanto terapêutico na Tuberculose 

experimental, até o presente estudo o efeito terapêutico da vacina de DNA-hsp65 contra a 

Tuberculose no SNC não tinha sido estudado. Diante disso, foi avaliado o efeito terapêutico da 

vacina de DNA-hsp65 na neurotuberculose experimental. Para isto, foram utilizados camundongos 

C57BL/6 e realizado o protocolo de estereotaxia para a microinjeção intracerebroventricular com 

a cepa laboratorial (H37Rv) de Mtb para indução da neurotuberculose, após esse procedimento os 

animais foram divididos em três grupos, onde um deles foi imunizado apenas com o vetor 

plasmideal pVAX (Grupo Vetor), outro grupo recebeu apenas PBS (Grupo PBS) e o terceiro grupo 

foi imunizado com o DNA plasmideal pVAX-hsp65 (Grupo Vacinado). Duas semanas após a 

última dose os animais foram eutanasiados e submetidos a coleta dos cérebros e pulmões para 

realização de análises histológicas e determinação do número de unidades formadoras de colônias 

(UFC). Os resultados demonstraram que a vacina de DNA-hsp65 não foi capaz de reduzir a carga 

bacteriana nos órgãos dos animais, mas induziu uma diminuição no dano inflamatório local, 

demonstrando preservação tecidual tanto no encéfalo quanto no pulmão dos animais. Em suma, a 

imunoterapia com a DNA-hsp65 apresentou um papel regulador imunológico demonstrando efeito 

imunoterapêutico na TB do SNC. 

Palavras-chave: Tuberculose; Vacina; Sistema Nervoso Central; vacina de DNA. 
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ABSTRACT 

ALCANTARA, Isabela Santos. Avaliação da ação terapêutica da vacina de DNA-hsp65 em 

um modelo de neurotuberculose. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em 

Biologia Parasitária. Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, p.58, 2021. 

Tuberculosis is a disease caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb) and is currently the leading 

cause of death from a single infectious agent, accounting for approximately 40% of deaths among 

people infected with the Human Immunodeficiency Virus (HIV). Tuberculosis in the Central 

Nervous System (CNS), also known as neurotuberculosis or tuberculous meningitis, results from 

the hematogenous spread of Mtb from the lung to the CNS and has a high mortality rate. One of 

the weapons against the disease is the BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin), whose protection 

level is on average 60%. Due to the limitations presented by BCG, there have been substantial 

efforts in recent years for the development of new vaccines. A promising candidate is the 

recombinant DNA vaccine that encodes the heat shock protein, HSP65, which has shown both 

prophylactic and therapeutic effect in experimental Tuberculosis, until the present study the 

therapeutic effect of the DNA-hsp65 vaccine against Tuberculosis in the CNS had not been 

studied. Therefore, the therapeutic effect of the DNA-hsp65 vaccine on experimental 

neurotuberculosis was evaluated. For this, C57BL/6 mice were used and the stereotaxis protocol 

was performed for intracerebroventricular microinjection with the laboratory strain (H37Rv) of 

Mtb for induction of neurotuberculosis, after this procedure the animals were divided into three 

groups, where one of them was immunized only with the pVAX plasmid vector (Vector Group), 

another group received only PBS (PBS Group) and the third group was immunized with the 

pVAX-hsp65 plasmid DNA (Vaccinated Group). Two weeks after the last dose, the animals were 

euthanized and submitted to collection of brains and lungs for histological analysis and 

determination of the number of colony forming units (CFU). The results showed that the DNA-

hsp65 vaccine was not able to reduce the bacterial load in the organs of the animals, but induced a 

decrease in local inflammatory damage, demonstrating tissue preservation in both the brain and 

the lungs of the animals. In summary, immunotherapy with DNA-hsp65 showed an immunological 

regulatory role demonstrating an immunotherapeutic effect in CNS TB. 

Keywords: Tuberculosis; Vaccine; Central Nervous System; DNA vaccine. 



viii 

LISTA DE ABREVIATURAS 

BCG – Bacilo Calmette-Guérin  

BCSFB - Barreira sangue-líquido cefalorraquidiano  

BHE – Barreira hemato-encefálica  

DCs- Células Dendítricas 

FMRP – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto  

g – grama  

GM-CSF – Fator estimulador de Colônias de granulócitos e macrófagos 

H2O2 – Peróxido de Hidrogênio  

HE – Hematoxilina e Eosina  

HIV – Human Immunodeficiency Virus – Vírus da Imunodeficiência Humana  

hsp – heat shock protein – Proteína de Choque Térmico  

HSP65- Proteína de choque térmico de 65 KDa  

ICAM-1 – Molécula de adesão intercelular um 

IFN-γ – Interferon-gama  

IL – Interleucina  

Kg – quilograma  

LCR- Líquido cefalorraquidiano 

MDR-TB – Tuberculose multirresistente a drogas 

mg – miligrama  

MHC – Major Histocompatibility Complex – Complexo Principal de Histocompatibilidade 

ml – mililitro  

mm – milímetro  

Mtb – Mycobacterium tuberculosis  

NaCl – Cloreto de Sódio  

NK – Natural killer  

NO – Nitric Oxide – Óxido Nítrico  

OMS – Organização Mundial da Saúde 



ix 

ONU – Organização das Nações Unidas  

PBS – Phosphate Buffered Salin – Salina Tamponada com Fosfato x  

pH – Potencial hidrogeniônico  

pVAX – Vetor plasmidial 

SNC – Sistema Nervoso Central  

TB – Tuberculose  

TBM – Meningite tuberculosa  

TGF-β – Fator de Transformação do Crescimento Beta  

Th – T helper – linfócito T auxiliar  

TLR – Toll-like Receptor – Receptor do Tipo Toll  

TNFR- Receptor de fator de necrose tumoral 

TNF-α – Tumoral Necrosis Factor Alpha - Fator de necrose tumoral alfa  

Tregs – Linfócito T regulador 

UFC – Unidades Formadoras de Colônias  

UFS – Universidade Federal de Sergipe  

USP – Universidade de São Paulo  

VEGF –Vascular Endothelial Growth Factor – Fator de Crescimento Vascular endotelial 

XDR- TB - Tuberculose extensivamente resistente a drogas 

ZN – Zielh-Neelsen  



x 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1– Esquema representativo do delineamento experimental ............................................. 19 

Figura 2– Estereotaxia com microinjeção da cepa de Mtb (H37Rv) ........................................... 21 

Figura 1 (ARTIGO)- Determinação do número de UFC no cérebro e pulmão de animais infectados 

com H37Rv de Mtb e que receberam PBS, pVAX e DNA-hsp65 .............................................. 31 

Figura 2 (ARTIGO)- Cortes histológicos de cérebro e pulmão de cada grupo experimental depois 

de duas semanas após a última dose de terapia .......................................................................... 32 

Figura 3- Esquema representativo da metodologia, resultados e hipóteses obtidos durante a 

avaliação da ação terapêutica da vacina de DNA-hsp65 em um modelo de neurotuberculose..... 39 



SUMÁRIO 

1.0 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 1 

1.1 Tuberculose ........................................................................................................................... 1 

1.2 A Resposta Imunológica na Tuberculose ............................................................................... 2 

1.3 Tuberculose no Sistema Nervoso Central .............................................................................. 5 

1.4 Modelos animais experimentais da Tuberculose do Sistema Nervoso Central ........................ 6 

1.5 Resposta imunológica na Tuberculose do Sistema Nervoso Central ....................................... 8 

1.6 Vacinas no combate à Tuberculose ........................................................................................ 9 

1.7 Vacina de DNA-hsp65 no combate à Tuberculose ............................................................... 13 

2.0 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 15 

2.1 Objetivo Geral ..................................................................................................................... 15 

2.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 15 

3. MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 16 

3.1 Tipo de estudo ..................................................................................................................... 16 

3.2 Animais ............................................................................................................................... 16 

3.3 Modelo Experimental de Neurotuberculose ......................................................................... 16 



 

 

 

3.4 Delineamento experimental ................................................................................................. 17 

3.4.1 Obtenção da Vacina de DNA-hsp65 .............................................................................. 17 

3.4.2 Grupos experimentais .................................................................................................... 17 

3.5 Estereotaxia com microinjeção da cepa de Mtb (H37Rv) ..................................................... 20 

3.6 Imunoterapia ....................................................................................................................... 22 

3.7 Determinação de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) ................................................ 22 

3.8 Processamento Tecidual para Histologia .............................................................................. 22  

3.9 Análises estatísticas ............................................................................................................. 23   

4.0 ARTIGO ............................................................................................................................ 24  

5.0 CONCLUSÕES ................................................................................................................. 38  

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 40  



1 

 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TUBERCULOSE 

 

 A tuberculose (TB) é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), e atualmente é a 

principal causa de morte por um único agente infeccioso, sendo responsável por aproximadamente 

40% das mortes entre pessoas infectadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Em 5 a 

10% das pessoas infectadas a resposta imunológica é incapaz de proteger o organismo e o indivíduo 

desenvolve a doença em algum momento da vida, principalmente nos dois primeiros anos após a 

infecção. Ainda assim, em todo o mundo, cerca de dez milhões de pessoas adoeceram por TB e 1,5 

milhão de pessoas morreram em decorrência dela no ano de 2018 (WHO, 2018; MACNEIL, 2019; 

BRASIL, 2020). 

 No Brasil foram registrados 66.819 casos novos de TB em 2020, que correspondeu a um 

coeficiente de incidência de 31,6 casos/100 mil habitantes. Todavia, em 2020, devido a pandemia pela 

covid-19, observou-se uma queda acentuada da incidência em comparação com o ano anterior que foi 

de 37,4 casos/100 mil habitantes. Em 2019, antes da pandemia, foram registrados 4.532 óbitos em 

decorrência da doença, já em 2020, 408 casos de TB foram notificados após o óbito, no entanto, os 

dados demonstrados em 2020 foram atípicos em relação ao cenário histórico da TB, não se sabe ao 

certo como e o quanto a pandemia pode ter influenciado na alteração desses indicadores, podendo ser 

um dos reflexos gerados pela sobrecarga dos sistemas de saúde (BRASIL, 2019; BRASIL, 2021). 

 Sabe-se que nos últimos anos, os estados com maior número de incidência foram Amazonas 

e Rio de Janeiro e entre 2015 e 2020, foram diagnosticados 7.749 casos de cepas de Mtb resistentes a 

drogas antituberculose. Os casos de TB multirresistente a drogas (MDR)- TB apresentam resistência a 

pirazinamida e etambutol, o tratamento convencional da TB é longo e feito através de fármacos de 

primeira linha, são eles pirazinamida, etambutol, rifampicina e isoniazida. Também pode ocorrer a 

TB extensivamente resistente a drogas (XDR)-TB, associada à resistência a pelo menos um dos 

seguintes medicamentos: fluoroquinolonas, canamicina, amicacina e capreomicina, fármacos de 

segunda linha, utilizados em casos de pacientes com TB resistente aos fármacos de primeira linha (YEW; 

KOH, 2016; BRASIL, 2021). 

  É imensamente necessário intensificar os esforços para melhorar o tratamento na TB, pois 

reduções anuais na incidência e no número de mortes são imprescindíveis para cumprir os objetivos 
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da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a 

erradicação da TB entre os anos de 2030 e 2035, além disso, são altamente valiosas as tentativas para 

melhorar o diagnóstico e a prevenção dessa doença (WHO, 2018; MACNEIL, 2019). 

  Atualmente, a única forma de prevenção liberada para uso em humanos é através da vacinação 

com o Bacilo Calmette-Guérin (BCG), por meio da cepa viva atenuada de Mycobacterium bovis sendo 

eficaz na proteção contra tuberculose miliar e meníngea em pacientes pediátricos. No entanto, essa 

proteção se torna variável em adultos, devido a vários fatores, incluindo genética humana e 

micobacteriana, apontando a necessidade do desenvolvimento de uma vacina mais efetiva para evitar a 

infecção pelo Mtb (MOLIVA et al, 2017; ZHU et al. 2018). 

Uma das características que provam o sucesso da infecção inicial por Mtb é o desenvolvimento 

de granuloma nos tecidos infectados, que é uma estrutura celular organizada constituída por uma 

variedade de células imunes inatas e adaptativas. A formação inicial do granuloma é marcada por 

respostas mediadas pelo fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), levando ao recrutamento 

de macrófagos, linfócitos e células dendríticas (CDs) para o local acometido pela infecção. No 

entanto, vários mecanismos relacionados a imunopatologia são desconhecidos, tornando a resposta 

imune do hospedeiro complexa e mal compreendida (CACERES et al, 2009; RAMAKRISHNAN, 

2012; KUMAR et al, 2019).  

 

1.2 RESPOSTA IMUNOLÓGICA NA TUBERCULOSE 

 

      Várias barreiras intrínsecas das vias aéreas superiores são ultrapassadas pelo Mtb após sua 

inalação, este então encontra CDs e macrófagos capazes de apresentar antígenos e ativar a resposta 

imune adaptativa, que exibem respostas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias desempenhando um 

papel fundamental na eliminação precoce da bactéria (MORTAZ et al, 2015; STAMM et al, 2015; 

SIMMONS et al, 2018). 

O reconhecimento de antígenos do Mtb ocorre devido aos receptores do tipo Toll (TLRs) que 

interagem com moléculas da parede celular micobacteriana, como a lipoproteína de 19kDa e outros 

derivados lipídicos que interagem com o TLR2 (Toll-like receptor 2) presente na superfície de 

fagócitos, como os macrófagos, sendo estes as células imunológicas efetoras primárias contra o Mtb 

(MOUTINHO et al, 2011; KUMAR et al, 2019). 
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Os macrófagos são capazes de moldar a natureza e o curso da imunidade do hospedeiro contra 

a infecção pelo Mtb através da eliminação dos bacilos pela fagocitose. Na infecção microbiana ou por 

meio de mediadores de células linfóides, como interferon gama   (IFN-γ) e lipopolissacarídeo (LPS), 

eles podem se diferenciar para o subtipo M1, esses macrófagos possuem uma alta atividade 

microbicida devido a alguns mecanismos efetores e pela produção de citocinas pró-inflamatórias, 

como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), Interleucina (IL) IL-1β e IL-6, enquanto os macrófagos 

do subtipo M2 são induzidos após a exposição de citocinas do tipo Th2 e secretam citocinas anti-

inflamatórias, como IL-10 e fator de transformação do crescimento beta (TGF-β), estes estão 

envolvidos principalmente na reparação de tecidos e imunidade humoral (AUSTYN e 

GORDON, 1981; VAN CREVEL et al, 2002; KUMAR et al, 2019).       

  Os mecanismos efetores de macrófagos que matam ou inibem o crescimento bacteriano 

dependem de uma acidificação efetiva do fagossomo (resultando na geração de produtos 

microbicidas, como óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio e catelicidina) e fusão fagossomo-

lisossomo (resultando em degradação do conteúdo do fagossomo). Embora os macrófagos sejam 

capazes de induzir uma imunidade protetora do hospedeiro contra o Mtb, acredita-se que essas células 

também forneçam um nicho intracelular para a replicação do Mtb contribuindo para sua sobrevivência 

e disseminação (SCHLUGER e ROM, 1998; FENG et al, 2020). 

Uma característica marcante da infecção é a formação de granuloma nos tecidos infectados, 

que é uma estrutura celular organizada composta por uma variedade de células como macrófagos, 

Linfócitos T e B, células natural killers (NK), fibroblastos e células epiteliais. Os macrófagos do 

granuloma podem exercer sua resposta imune microbicida, evitando a expansão da infecção no meio 

extracelular, porém, o Mtb pode manipular as respostas imunes do hospedeiro através do recrutamento 

de leucócitos, essas células podem lisar os macrófagos infectados, contribuindo para uma necrose 

central no granuloma que libera as micobactérias no meio extracelular permitindo seu 

crescimento. Assim, a necrose do granuloma pode resultar em aumento da severidade e 

transmissibilidade da doença (RAMAKRISHNAN, 2012; PAGÁN; RAMAKRISHNAN, 2015). 

Muitos aspectos da patologia não estão esclarecidos, a compreensão de que alguns indivíduos 

são protegidos da infecção por Mtb, enquanto outros desenvolvem a doença ainda permanece sem 

resposta. Relatos da literatura demonstraram que as células TCD4 +
 
estão envolvidas na imunidade 

de longa duração, existem muitos subconjuntos de células T CD4 +, como as células T auxiliares 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6803600/?log$=activity#B9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6803600/?log$=activity#B226
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(Th1), (Th2), (Th17) e T reguladoras (Tregs), e todos esses subconjuntos cooperam ou interferem 

entre si para controlar a infecção (PREZZEMOLO et al, 2014; SIMMONS et al, 2018).  

Nesse contexto, a resposta Th1 específica para Mtb é considerada como tendo um papel 

protetor devido a capacidade de produzir interleucinas inflamatórias como IL-12, IL-6, IL-1β, IFN-γ 

e TNF-α que contribuem para o recrutamento e ativação de monócitos e granulócitos importantes para 

a formação do granuloma. A reativação do Mtb em indivíduos infectados pelo HIV ocorre devido a 

depleção de células TCD4+ que afetam a produção de citocinas inflamatórias como o IFN-γ e IL-12, 

resultando na má formação do granuloma e permitindo, assim, que o bacilo se dissemine para outros 

órgãos (RAMAKRISHNAN, 2012; SANTOS, 2016). 

  O Mtb reside preferencialmente no fagossomo, onde os antígenos micobacterianos podem ser 

processados e apresentados em moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de 

classe I ativando células T CD8+, após sua ativação se diferenciam em células efetoras, que são 

capazes de produzir moléculas citolíticas: perforina, granzimas e granulisina, que podem lisar as 

células hospedeiras ou podem atacar diretamente o Mtb. Além disso, as células T CD8 + podem 

induzir a apoptose de células alvo infectadas através de moléculas como receptores de morte celular 

relacionados à família Fas ou do receptor do fator de necrose tumoral (TNF-R). Finalmente, as células 

T CD8+ liberam, após a ativação, citocinas como IFN-γ, TNF-α e IL-2 (STENGER et al, 1998; 

PREZZEMOLO et al, 2014). 

O TNF-α desempenha um papel importante na ativação dos macrófagos e no desenvolvimento 

e manutenção do granuloma. Um exemplo da capacidade da bactéria de modelar a resposta do 

hospedeiro é através da diminuição da bioatividade do TNF-α atribuído à indução de IL-10 pela cepa 

virulenta que resulta na liberação do receptor do fator de necrose tumoral 2 (TNFR2) solúvel que se 

liga ao TNF-α induzido, inibindo assim sua função (BALCEWICZ-SABLINSKA et al, 1998; 

GONZALEZ et al, 2016).      

Ao contrário do TNF-α, que é regulado por moléculas altamente relacionadas, a produção de 

IFN-γ é regulada por citocinas como IL- 12 e IL-18, que também são secretadas pelas células imunes. 

A aplicação clássica do IFN-γ na resposta imune é ativar fagócitos que instrui macrófagos e outras 

células a mudar de função. Em particular, na ausência de IFN-γ o Mtb ocupa um ambiente intracelular 

em que há pouca produção de radicais reativos, o fagossomo não se funde com lisossomos, não sendo 

capaz de produzir óxido nítrico e outros radicais intermediários do nitrogênio, que são bactericidas 

importantes no combate ao Mtb (SCHRODER et al, 2004; GONZALEZ et al, 2016).      
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Outras citocinas também induzem a produção de IFN-γ, como IL-23, IL-18 e IL-27, a 

produção de IL-23 é essencial para a secreção de IL-17 (Th17). As células Th17 estão envolvidas no 

recrutamento de monócitos e linfócitos Th1 para o local da formação do granuloma. Vários estudos 

demonstraram que a estimulação exacerbada do linfócito Th17 determina uma inflamação exagerada 

mediada por neutrófilos e monócitos inflamatórios que causam danos teciduais no local da infecção. 

Portanto, a exacerbação da resposta imunológica para eliminar o Mtb pode lesar o tecido e os danos 

causam a perda da função pulmonar (TEIXEIRA; ABRAMO; MUNK, 2007; PREZZEMOLO et al, 

2014). 

A resposta Th2 presente na infecção contra o TB é capaz de suprimir a atividade da resposta 

Th1 pela liberação de citocinas como IL-4 e IL-10 com ação anti-inflamatória. Na TB, ainda existe a 

atuação de células Tregs, que também atuam regulando a resposta imunológica do hospedeiro com 

efeito supressor sobre a imunidade celular. Essas células são capazes de diminuir o dano tecidual 

inflamatório, no entanto, limitam a resposta imunológica eficaz impedindo o controle adequado da 

infecção (FERRAZ et al, 2006; CASTILLO et al, 2012; YUK; JO, 2014). 

A Resposta imunológica desenvolvida contra o Mtb é bastante complexa, a bactéria consegue 

desenvolver diversos mecanismos de escape que incluem a inativação de enzimas lisossomais, 

inibição da fusão entre lisossoma e fagossoma, o que impede que a bactéria tenha contato com o 

ambiente hostil criado pelas células de defesa. Dessa forma, a resposta pode não ser eficiente e 

permitir a disseminação do bacilo a partir de um foco pulmonar para outros órgãos, também conhecida 

como tuberculose miliar. Dentre as formas mais letais desse subtipo de TB, a infecção no Sistema 

Nervoso Central se destaca (RUSSEL, 2003; GONZALEZ et al, 2016). 

 

1.3 TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

 A TB no Sistema Nervoso Central (SNC) também conhecida como meningite tuberculosa 

(TBM) resulta da disseminação hematogênica do Mtb do pulmão para o encéfalo. As bactérias que 

são transportadas através do sangue infiltram-se no cérebro e inicia um processo inflamatório 

granulomatoso localizado chamado de “foco rico”, a ruptura desses focos no espaço subaracnóideo 

causa a TBM (THWAITES, 2017).  

A TBM afeta principalmente pacientes pediátricos e adultos infectados com HIV, nesses 

pacientes a taxa de mortalidade pode chegar a 67%, além disso, muitos dos sobreviventes podem 
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permanecer com sequelas neurológicas por toda a vida, apesar do tratamento disponível, continua 

sendo a principal causa de morte e incapacidade em crianças infectadas com Mtb (SÁNCHEZ-

GARIBAY, 2018). 

O tratamento para TBM consiste em dois meses de isoniazida diária, rifampicina, 

pirazinamida e estreptomicina ou etambutol. Este regime é seguido por 7 a 10 meses de isoniazida e 

rifampicina e apresentam uma boa penetração no líquido cefalorraquidiano (LCR). Os 

corticosteróides são utilizados como terapia adjuvante para atenuar a resposta exagerada do sistema 

imunológico, que causa a maioria das complicações neurológicas observadas no TBM, incluindo 

danos nos tecidos e edema cerebral (SLANE; CHANDRASHEKHAR, 2020). 

As principais complicações da TBM são a hipóxia e obstrução vascular cerebral, hidrocefalia 

e a hiponatremia que são ocasionados devido a uma intensa reação inflamatória desregulada. Esse 

processo contribui para a meningite, formação do tuberculoma, arterite, complicações vasculares e 

obstrução do fluxo do LCR. Contudo, as alterações fisiopatológicas causadas pelo Mtb no SNC ainda 

são pouco compreendidas (WILKINSON, 2017). 

Sabe-se que a imunopatologia contribui para a alta mortalidade na TBM, no entanto pouco se 

sabe sobre a resposta imunológica desencadeada pelo hospedeiro, necessitando de pesquisas urgentes 

para uma melhor elucidação da infecção, para isso, uma ferramenta útil para estudar a imunopatologia 

e fisiopatologia da TB no SNC são os modelos experimentais desenvolvidos em animais 

(LAARHOVEN et al, 2019).  

 

1.4 MODELOS ANIMAIS EXPERIMENTAIS NA TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO 

CENTRAL 

 

Os modelos animais são estratégias desenvolvidas que possibilitam uma elucidação mais 

profunda do desenvolvimento de doenças complexas, como a TB do SNC, através destes modelos é 

possível criar soluções efetivas, permitindo diferentes avaliações de drogas e vacinas que podem 

garantir um tratamento otimizado. No entanto, é difícil a construção de um modelo que reproduza de 

forma fidedigna as condições fisiopatológicas e imunopatológicas observadas em humanos, ainda 

assim, são e continuarão sendo ferramentas valiosas para a pesquisa médica (SÁNCHEZ-GARIBAY 

et al, 2018). 
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O primeiro modelo desenvolvido de Tb do SNC foi realizado em 1929 por Shope e Lewis, a 

onde foram utilizados porquinhos-da-índia infectados nas cisternas cerebrais com escarros de 

pacientes com Mtb, embora a análise histológica tenha visualizado a presença de bacilos abundantes 

na pia-máter, não houve inflamação ou necrose no parênquima celular. A partir daí diversos modelos 

foram desenvolvidos, com diferentes cepas, cobaias e estratégias de inoculação (SÁNCHEZ-

GARIBAY et al, 2018). 

Um dos principais objetivos dos modelos animais é testar novos esquemas de vacinação contra 

TB do SNC, entre eles se destacam o modelo desenvolvido por Tsenova et al, 2006, as cobaias são 

coelhos infectados intracisternalmente com a cepa virulenta do Mtb H37Rv, alguns dos achados foram 

inflamação moderada, células mononucleares, necrose, vasculite nas meninges e parênquima cerebral. 

Os autores demostraram que diferentes estratégias de imunização foram eficazes utilizando esse 

modelo experimental (TSENOVA et al, 2006). 

Em 2010, Hernandez-Pando e colaboradores, infectaram camundongos machos BALB/c por 

via intratraqueal, as cepas foram isoladas de pacientes com TBM, na qual, exibiu uma rápida 

disseminação e infecção cerebral, os pesquisadores concluíram que um fenótipo específico de Mtb 

influencia no desenvolvimento da doença nesses animais. Já em 2012, Zuchi e colaboradores 

demonstraram que o Bacilo Calmette-Guerin (BCG) no cerebelo de camundongos induz a formação 

de granulomas e TBM, acúmulo bacteriano e recrutamento de células de defesa para os locais da 

lesão, além de demostrar repostas imunes celulares e bioquímicas típicas da doença em humanos 

(HERNANDEZ- PANDO et al, 2010; ZUCHI et al, 2012). 

Em 2022, Poh et al conseguiram demonstrar que seu modelo de infecção 

intracerebroventricular de camundongos Nos2-/- com H37Rv se assemelha histologicamente a 

espécimes de biópsia cerebral de pacientes com TB do SNC, demonstrando alterações 

neurocomportamentais e imunopatológicas, entre elas, citocinas inflamatórias, quimiocinas e 

molécula de adesão ICAM-1 também presentes na patologia em humanos (PHO et al, 2022). 

Muito antes de Poh et al, a pesquisadora Camilla De Aguiar Dalan (2015) desenvolveu um 

modelo utilizando a cepa virulenta H37Rv, infectando por método de estereotaxia camundongos 

C57BL/6, onde pode constatar a presença e sinais de infecção do Mtb no tecido nervoso central. 

Modelos como este pode dar esperanças na avaliação de diferentes estratégias profiláticas e 

terapêuticas, além de um melhor entendimento a respeito da imunopatologia desencadeada pelo 

agente (DALAN, 2015). 
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1.5 RESPOSTA IMUNOLÓGICA NA TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

O SNC é protegido de patógenos transmitidos pelo sangue por duas barreiras vasculares: a 

barreira hematoencefálica (BHE) e a barreira sangue-líquido cefalorraquidiano (BCSFB). Na TBM o 

Mtb consegue ultrapassar essas barreiras resultando em uma resposta inflamatória que 

envolve células imunes periféricas e residentes capazes de conter a doença ou resultar em lesão 

cerebral significativa (DAVIS et al, 2019). 

Após o reconhecimento do patógeno, os bacilos são internalizados na micróglia, células 

específicas do SNC, no entanto, a ativação celular ocorre utilizando moléculas de sinalização que 

podem ser neurotóxicas, além das micróglias, os astrócitos e neurônios são capazes de se infectar e 

modular uma resposta imune através de citocinas e quimiocinas (SPANOS et al, 2015). 

Foi observado que as micróglias podem secretar uma ampla gama de citocinas e quimiocinas, 

além disso, estudos em LCR de pacientes infectados com TB no SNC indicam concentrações 

significativamente elevadas de IFN-γ e IL-10 e níveis persistentemente elevados de TNF-α mesmo 

após intervenções terapêuticas. Outras moléculas imunológicas, demonstradas experimentalmente, 

após desafio por Mtb incluem: IL-1α, IL-1β, IL-6; IL-10, IL-12p40, fator estimulador de colônias 

granulocitárias (G-CSF), fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), e 

quimiocinas como CCL2, CCL5 e CXCL10 (MASTROIANNI et al, 1997; CURTO et al, 2004; 

ROCK et al, 2005; YANG et al, 2007; CANNAS et al, 2011). 

Uma citocina que parece ter um papel crucial na TBM é o TNF-α. Sua inibição estaria 

relacionada a disseminação do Mtb para o SNC, sendo também produzida neste local induzindo a 

expressão de quimiocinas, incluindo a molécula de adesão intercelular (ICAM-1) importante no 

recrutamento de leucócitos, contribuindo para a formação de tuberculomas e subsequente contenção 

da bactéria, no entanto, apresenta papéis paradoxalmente destrutivos e protetores tanto no SNC quanto 

na infecção periférica por Mtb por induzir uma exacerbação da resposta Th1 (LYNCH et al, 2010; 

SPANOS et al, 2015; GONZALEZ et al, 2016). 

Relatos da literatura indicam que os neurônios são capazes de produzir e secretar a IL-1β. Essa 

citocina tem ação direta na indução da proliferação microglial. Já os astrócitos desempenham um 

papel importante em complementar e neutralizar os efeitos adversos da IL-1β, secretando GM-CSF e 

G-CSF. O GM-CSF pode aumentar a fagocitose neutrofílica dos bacilos enquanto o G-CSF 
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desempenha papéis importantes na indução da tolerância imunológica, incluindo o redirecionamento 

de linfócitos T para um fenótipo Th2 (FLEISCHMANN et al, 1986; PAN et al, 1995; SLOAND et al, 

2000; CANNAS et al, 2011; RANDALL et al, 2014).  

A resposta imunológica na TB requer um equilíbrio delicado entre as respostas pró-

inflamatórias e anti-inflamatórias, sendo essa condição de importância crucial, já que uma resposta 

ineficaz ou inflamatória pode levar à patologia. Em tecidos vitais como o cérebro essa condição se 

torna ainda mais importante uma vez que o dano causado por inflamação excessiva pode ser 

irreversível e causar sequelas permanentes nos indivíduos acometidos (SAENZ et al, 2012). 

 

1.6 VACINAS NO COMBATE À TUBERCULOSE 

 

 A vacinação é considerada uma das maiores realizações de saúde pública do século XX, é 

definida como uma preparação biológica que induz uma resposta de forma rápida e específica para 

estabelecer ou melhorar a imunidade contra um patógeno. As vacinas profiláticas destinam-se a 

prevenção das infecções primárias e as vacinas terapêuticas têm como objetivo melhorar o resultado 

do tratamento e geralmente são administradas quando o organismo já manifestou os sinais e sintomas 

da infecção. Existem várias vacinas profiláticas e terapêuticas sendo desenvolvidas para combater a 

tuberculose, incluindo vacinas de organismos inteiros atenuados e inativados, moléculas de 

subunidades e vacinas com tecnologia de DNA plasmidial (FONSECA et al. 2007; CARDONA, 

2016; SCHRAGER et al. 2019). 

Aquelas constituídas por microrganismos vivos e atenuados, ou mortos e inativados, são 

chamadas de vacinas de primeira geração, as de segunda geração são vacinas de subunidades e 

consistem no uso de um ou mais componentes do patógeno, como elementos da parede celular, 

carboidratos ou lipoglicoproteínas. Já as vacinas de terceira geração, são elaboradas através de 

fragmentos de genes responsáveis por codificar antígenos carreados por DNA plasmidial (FONSECA 

et al. 2007; BARTLETT et al. 2009).  

        As vacinas vivas atenuadas contêm patógenos que foram alterados para serem menos 

virulentos. Esse tipo de vacina apresenta uma alta imunogenicidade mediada por células e anticorpos, 

conferindo uma imunidade duradoura após apenas uma ou duas doses. No entanto, as vacinas vivas 

atenuadas têm o potencial de se tornarem patogênicas e são contraindicadas para indivíduos 

imunocomprometidos, devido ao risco de replicação desregulada do patógeno, podendo causar 
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infecção grave ou morte. A vacina MTBVAC apresenta o Mtb atenuado e atualmente é a única desse 

tipo em testes clínicos em humanos (VETTER et al, 2017; ASENSIO et al, 2017) 

        As vacinas inativadas não contém partículas vivas ou infecciosas, geralmente são consideradas 

mais seguras do que as vacinas atenuadas, no entanto, apresentam uma resposta imune menos robusta 

e uma menor duração na proteção, sendo necessária a aplicação de múltiplas doses ou adjuvantes para 

melhorar a imunogenicidade. Entre as vacinas inativadas estão a Mycobacterium vaccae e a RUTI 

que contém células de Mtb parcialmente purificadas, essas vacinas demonstraram efeitos tanto 

profiláticos quanto terapêuticos na TB em modelo animal (VETTER et al, 2017; WHITLOW et al, 

2020). 

        Em comparação com as vacinas de primeira geração, as vacinas de subunidades apresentam 

apenas partes selecionadas do patógeno e não ele inteiro, portanto, apresentam uma resposta imune 

mais segura, porém menos robusta, apresentando limitações semelhantes às vacinas inativadas, 

necessitando de adjuvantes e doses de reforço para uma resposta eficiente. Proteínas comuns 

utilizadas em vacinas de subunidade contra a TB incluem ESAT6, M72 e H56 (SUMITHRA et al, 

2013; ZHU et al, 2018; WHITLOW et al, 2020; THAKUR et al, 2020). 

       As vacinas de terceira geração, também chamadas de vacinas de DNA, são produzidas através 

de um pedaço de DNA que codifica um antígeno inserido em um vetor que eventualmente entra nas 

células do corpo, onde é transcrito em uma proteína. Essa proteína antigênica é expressa e apresentada 

ao sistema imunológico via MHC classe I ou II, resultando na indução de uma resposta imune celular 

e humoral contra o antígeno. Algumas das vacinas mais estudadas são a do antígeno 85 (AG85), a 

proteína de choque térmico de 65kDa (HSP65) (LOWRIE et al. 1999; SUMITHRA et al, 2013; ZHU 

et al, 2018; WHITLOW et al, 2020; HERIS et al, 2020). 

       A vacina baseada em DNA é considerada uma candidata promissora quando comparada às 

vacinas convencionais, isso devido ao seu baixo custo, segurança e alta eficiência. No entanto, existem 

algumas limitações que precisam ser superadas, entre elas, melhorar a imunogenicidade através de 

uma conversão e replicação tão eficiente quanto a da vacina viva, além disso, esse tipo de vacina pode 

aumentar o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes, produzindo IgG anti-DNA. 

Atualmente, a maioria das vacinas de DNA de TB estão em estudos pré-clínicos e concentram-se na 

imunogenicidade, efeitos protetores ou terapêuticos em modelos animais (OMS, 2017; GONG et al 

2018). 
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Tabela 1: Diferentes tipos de vacinas e estratégias utilizadas para Tuberculose. 

Vacinas Tipos de Vacinas Estratégias 

MTBVAC Atenuada Profilática 

M. vaccae Inativada Profilática/Terapêutica 

RUTI Inativada Profilática/Terapêutica 

M72 Subunidade Profilática 

H56 Subunidade Profilática 

85(AG85) DNA Profilática 

HSP65 DNA Profilática/Terapêutica 

   

 

 A BCG é a única vacina contra TB liberada para uso humano, é baseada no Mycobacterium 

bovis atenuado, desenvolvida em 1921. Seu nível de proteção é em média de 60%, é bem estabelecido 

que a BCG é eficaz na prevenção da TB meníngea e miliar, no entanto, o mesmo não ocorre contra o 

desenvolvimento de TB pulmonar em adultos, sua eficácia diminui ainda mais com a idade e varia 

bastante em diferentes populações humanas, além disso, à vacina BCG pode oferecer riscos a 

indivíduos imunocomprometidos, pois é uma vacina viva atenuada que pode se tornar virulenta, 

gerando complicações graves nesse grupo (MOLIVA et al, 2017; KUMARI et al, 2020). 

A baixa eficácia dessa vacina é atribuída a muitos fatores, incluindo genética humana e 

micobacteriana, exposição a micobactérias ambientais, coinfecções com vírus e /ou parasitos e fatores 

nutricionais do indivíduo.  Acredita-se que BCG medeia a imunidade por meio do desenvolvimento 

de células T de memória específicas do antígeno (Ag), que agem rapidamente após uma infecção 

subsequente com o Mtb, no entanto, o mecanismo que falha em prevenir a TB pulmonar permanece 

pouco compreendido (MOLIVA et al, 2017; NIEUWENHUIZEN; KAUFMANN, 2018; ZHU, et al. 

2018).  

O primeiro contato do Mtb ocorre principalmente em macrófagos alveolares, diferente do 

BCG que encontra primeiro macrófagos epidérmicos residentes, essas diferenças nos mecanismos de 

reconhecimento, captação, processamento e apresentação de Ag podem contribuir para explicar por 

que o BCG não é totalmente eficaz. Além disso, muitos estudos não observaram qualquer benefício a 

mais na revacinação, tanto de casos saudáveis quanto de indivíduos com a TB ativa (MOLIVA et al, 

2017; FEKRVAND et al, 2020). 

 Devido às limitações apresentadas pelo BCG, existem esforços substanciais nos últimos anos 

para o desenvolvimento de novas vacinas para a TB, embora o foco no desenvolvimento dessas 

vacinas permaneça na prevenção, as vacinas terapêuticas estão cada vez mais sendo postuladas, 
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principalmente após o aumento alarmante de TB multirresistente. Além disso, outro objetivo esperado 

é que elas possam encurtar o curso da quimioterapia convencional e até mesmo evitar a recidiva da 

doença (CORDONA et al, 2016). 

       Dois mecanismos de ação podem ser definidos em relação às vacinas terapêuticas, o primeiro 

deles é a "terapia dirigida aos bacilos", aumentando a imunidade celular para encontrar os antígenos 

ligados aos bacilos que estão ocultos para a vigilância imunológica. O outro mecanismo é conhecido 

como “terapia dirigida ao hospedeiro”, o objetivo é modular a resposta inflamatória para evitar o 

crescimento extracelular dos bacilos, aumentando uma resposta Th1 e controlando a resposta Treg e 

Th2 evitando assim a indução da necrose intra granulomatosa (CARDONA et al, 2016). 

         Sabe-se que o efeito terapêutico das vacinas pode, pelo menos, em parte restaurar o equilíbrio 

das respostas imunológicas. A resposta Th1 potencialmente protetora pode ser convertida em 

patológica quando uma resposta Th2 é sobreposta a resposta Th1, portanto, uma imunoterapia bem 

sucedida precisa evitar esta subversão, diversos estudos demonstraram que as vacinas de DNA podem 

ser uma opção promissora, a vacinação de DNA tanto no modo profilático quanto terapêutico 

diminuiu significativamente a frequência de IL-4 e aumentou a frequência de Células T produtoras 

de IFN-γ em camundongos (HA et al, 2003; MING et al, 2006; SILVA et al, 2005; HA et al, 2005). 

        Dessa forma, a vacina de DNA se torna uma opção esperançosa para a criação de novas terapias 

contra a TB, alguns candidatos promissores ainda estão na fase pré-clínica, mas já demonstraram 

resultados substanciais em modelos murinos, é o caso da vacina de DNA-hsp65, que induz uma 

imunidade protetora e terapêutica contra patógenos infecciosos, como o Mtb (LOWRIE et a, 1999).  
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1.7 VACINA DE DNA-HSP65 NO COMBATE À TUBERCULOSE 

 

 A vacina de DNA-hsp65 desenvolvida pelo Dr. Célio Lopes Silva da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto (FMRP-USP), é uma vacina gênica constituída por um plasmídeo de DNA contendo 

o gene que codifica a proteína de choque térmico de 65kDa (HSP65) de micobactéria (Mycobacterium 

leprae). Demonstrou-se que esse gene, administrado por via intramuscular pode criar condições para 

a produção da proteína antigênica a partir da maquinaria celular do indivíduo infectado e assim induzir 

uma resposta imunogênica potente (SILVA; LOWRIE, 1994; LOWRIE et a, 1999; RODRIGUES 

JUNIOR et al, 2004; RIBEIRO et al, 2008).  

 A vacinação com um único antígeno bacteriano HSP65 conferiu  proteção à camundongos, 

contra posterior desafio com Mtb, demostrando que a proteína HSP65 sozinha é capaz de induzir 

proteção contra o desafio com cepa virulenta de Mtb em modelo experimental murino, a vacina de 

DNA-hsp65 também já demonstrou efeito terapêutico em camundongos submetidos a modelo 

experimental de TB pulmonar e associada à quimioterapia, reduziu o tempo de tratamento dos animais 

(KAUFMANN et al, 1987; LOWRIE et al, 1999; SILVA et al, 2000; SILVA et al, 2005; SOUZA et 

al, 2008; CHANGHONG et al, 2009; ZUCCHI et al, 2013; SANTOS, 2016;).  

         O surgimento de bacilos que apresentam resistência a vários medicamentos é um dos sérios 

problemas enfrentados atualmente contra a TB, a vacina DNA-hsp65 conseguiu curar animais 

infectados com bacilos resistentes a essas drogas. Outra grande problema apresentado é o número de 

indivíduos infectados e que se encontram na forma latente, em um estado de supressão imunológica 

a doença pode se manifestar, pensando nisso, foi mimetizando um modelo experimental animal no 

qual se estabeleceu um estado de latência e subsequente uma imunossupressão, foi observado que a 

vacina eliminou as bactérias dormentes impedindo o desenvolvimento da doença, um resultado 

bastante significativo para o controle da TB e até mesmo para sua erradicação ( LOWRIE et al, 1999; 

RODRIGUES JUNIOR et al, 2004).  

     É possível que a HSP65 possua uma atividade proteolítica para vários tipos de peptídeos, 

auxiliando no processamento/apresentação de antígeno, que é um mecanismo essencial para o 

funcionamento eficaz de uma vacina contra TB. Além disso, sabe-se que cerca de 10 a 20 % de todos 

os linfócitos T que respondem ao Mtb são específicos para a proteína de choque térmico 65, tornando 

esse antígeno um candidato em potencial para a produção de vacinas contra a TB  (PORTARO et al, 

2002; CHANGHONG et al, 2009). 
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A eficiência da vacina de DNA-hsp65 está envolvida principalmente na produção de uma 

população de células T específicas, com predominância de linfócitos T citotóxicos, com produção de 

IFN-γ, induzindo preferencialmente a resposta imune a um padrão Th1, secretando citocinas e 

quimiocinas inflamatórias, ela também reduz a resposta Th2 com a diminuição de IL-4 e IL-5 e regula 

as células secretoras de Treg e IL-17, evitando uma inflamação excessiva, permitindo que o organismo 

crie condições para combater os bacilos e curar a doença, mesmo sem a administração de 

quimioterápicos antimicobacterianos (BONATO et al, 1998; LOWRIE; SILVA, 2000; RODRIGUES 

JUNIOR et al, 2004). 

  A vacina de DNA-hsp65 não se integra ao genoma do hospedeiro e existem evidências de que 

não ocorre autoagressão tecidual, após as análises da resposta imune humoral e histopatológica dos 

animais tratados, não foram observados nenhum sinal de autoimunidade patológica até 60 dias após 

o término da terapia. Além disso, a vacina de DNA-hsp65 foi capaz de induzir a diminuição do VEGF 

no SNC. (COELHO-CASTELO et al, 2006; LIMA et al, 2006; ZUCCHI et al, 2013; DOIMO et al, 

2014). 

A vacina de DNA-hsp65 é um candidato com resultados promissores e atualmente  existe uma 

necessidade urgente de vacinas terapêuticas, devido ao aumento dos casos de TB multirresistente e a 

inexistência de uma tratamento rápido, que poderia gerar uma maior adesão e menos toxicidade nos 

indivíduos, portanto, avaliar novas possibilidades como a combinação dessas vacinas ou associação 

destas com a quimioterapia, pode fornecer uma visão inovadora para o tratamento da TB e de suas 

formas mais graves (LOWRIE et a, 1999; KITA et al. 2013; CARDONA et al, 2016; ALMATAR et 

al. 2019). 

      Nesse sentido, a análise da ação de novos esquemas terapêuticos é de grande importância na 

busca de soluções efetivas contra essa patologia, devido aos poucos recursos existentes atualmente na 

prevenção e em seu tratamento. Além disso, a análise tecidual, a quantificação da carga bacteriana e 

a avaliação do perfil imunológico relacionados aos efeitos terapêuticos da vacina de DNA-hsp65 em 

modelo experimental de TB no SNC não tinham sido analisados até o presente estudo, se tornando 

essencial na avaliação de potenciais alvos terapêuticos no tratamento da TBM. 
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2.0 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito terapêutico da vacina DNA-hsp65 no modelo de neurotuberculose experimental. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- HIPÓTESE: A vacina DNA-hps65 é capaz de reduzir o número de bacilos no SNC após a indução 

do modelo de TBM experimental, assim como a disseminação do mesmo.       

Objetivo: Avaliar o número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no encéfalo e pulmão dos 

animais submetidos a TBM experimental e tratados com a vacina DNA-hsp65. 

 

2- HIPÓTESE: A vacina DNA-hsp65 é capaz de diminuir o dano tecidual resultante após a indução 

da TBM experimental. 

Objetivo: Avaliar a preservação tecidual no encéfalo e pulmão dos animais submetidos a TBM 

experimental e tratados com a vacina DNA-hsp65. 
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo analítico experimental, que se caracteriza pelo estabelecimento de 

grupos experimentais e de controle para determinada intervenção. 

 

3.2 ANIMAIS 

 

 Foram utilizados camundongos C57BL/6 com 8 semanas de idade e pesando entre 20 e 30 

gramas, mantidos em um ciclo claro-escuro de 12:00hs / 12:00hs (claro das 6:00hs às 18:00hs), à 

temperatura de 21 ± 1 °C, provenientes do Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto – USP. Os 

animais foram mantidos no Biotério setorial do laboratório de Desenvolvimento de Vacinas Gênicas 

localizado no Departamento de Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (FMRP – 

USP). Os experimentos foram realizados em laboratório de segurança nível 3 e os animais tiveram 

um ambiente apropriado livre de contaminação com acesso livre à ração balanceada e água.  

 

 

3.3 MODELO EXPERIMENTAL DE NEUROTUBERCULOSE 

 

Utilizamos o modelo experimental de Neurotuberculose desenvolvido em camundongos C57BL/6 

pela pesquisadora Camilla de Aguiar Dalan (2015), seguindo seu protocolo de estereotaxia, a concentração 

de bacilos e o intervalo de tempo entre a infecção com o bacilo e o sacrifício dos animais infectados. Esse 

modelo experimental de TB no SNC é de fundamental importância para a compreensão dos eventos 

envolvidos na fisiopatologia dessa doença relacionados ao desenvolvimento e manutenção de lesões 

tuberculosas no SNC (DALAN, 2015). 
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     3.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

3.4.1 Obtenção da Vacina de DNA-hsp65  

 

Desenvolvida pelo pesquisador Doutor Célio Lopes Silva da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP). Trata-se de uma vacina gênica 

constituída por um plasmídeo de DNA contendo o gene que codifica a proteína de choque térmico de 

65kDa HSP65 de micobactéria (Mycobacterium leprae). A vacina de DNA-Hsp65 utiliza um inserto 

de 3000 pares de bases, que codifica a proteína de choque térmico (Hsp) de 65 kilodaltons de M. 

leprae, subclonado no sítio Bam HI e Not I do vetor pVAX1 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA).  

 

3.4.2 Grupos experimentais 

 

 Os grupos experimentais foram constituídos de camundongos C57BL/6 e divididos das 

seguintes formas: 

 

• Grupo PBS – animais que foram injetados apenas com PBS (n=6); 

• Grupo Vetor – animais imunizados apenas com o plasmídeo pVAX (n=6); 

• Grupo Vacinado – animais imunizados com a vacina pVAX-hsp65 (DNA-hsp65) (n=6). 

 

  Para avaliar o efeito da vacina DNA-hsp65 em modelo terapêutico os animais foram 

anestesiados e foi realizado o protocolo de estereotaxia para a microinjeção intracerebroventricular 

com a cepa laboratorial (H37Rv) de Mtb para indução do modelo de neurotuberculose. Após dez dias 

da infecção deu-se início ao protocolo de tratamento com a vacina DNA-hps65 administrada em 

quatro doses seguindo o seguinte protocolo: os animais receberam quatro doses da vacina DNA-hsp65 

(pVAX-hsp65) diluída em salina 0,9 % e sacarose 25 % como proposto por (LOWRIE et al., 1999). 

Brevemente, 100ug/100ul de dose da vacina foi aplicado, sendo 50μL em cada quadríceps do 

camundongo, com intervalos de dez dias de cada administração. Os animais do grupo vetor e controle 

receberam injeção intramuscular apenas do vetor plasmidial (pVAX) e PBS. Duas semanas após a 

última dose os animais foram submetidos à coleta dos cérebros e pulmões para realização de análises 

histológicas e determinação do número de unidades formadoras de colônias (UFC). Os procedimentos 
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experimentais desde a imunoterapia com pVAX (Grupo Vetor), pVAX-hsp65 (Grupo Vacinado) ou 

injeção de PBS (Grupo PBS) até a eutanásia, remoção de cérebro e pulmão dos animais, formação 

das lâminas e determinação das unidades formadoras de colônias (UFC) foram realizadas no biotério 

do Departamento de Imunologia Pura e Aplicada (nível de segurança 3) da FMRP/USP, as leituras e fotos 

das lâminas foram realizadas no (LaNCE) Laboratório de neurobiologia comportamental e evolutiva da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). 
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Figura 1: Esquema representativo do Delineamento Experimental. 
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 3.5 ESTEREOTAXIA COM MICROINJEÇÃO DA CEPA DE M. tuberculosis (H37Rv) 

 

 Os animais foram anestesiados com uma injeção intraperitoneal (1 mL / 100 g de peso 

corporal) de ketamina (80 mg/kg) e xilazina (diluídas em salina isotônica 10 mg/kg) (NaCl 0,15 M), 

e posicionados em um aparelho estereotáxico (Insight) para a realização de cirurgia estereotáxica.    

 Antes de iniciar a cirurgia, os animais foram submetidos à tricotomia da região dorsal da 

cabeça, e posteriormente posicionados no aparelho estereotáxico com sua cabeça mantida fixa por 

barras auriculares.  Após a assepsia da pele com solução de álcool iodado foi injetado o anestésico 

local lidocaína contendo vasoconstritor (norepinefrina 2%) na região do escalpo a ser aberta 

(subcutânea), a fim de se evitar sangramento. A seguir, foi realizada uma incisão longitudinal na pele 

e tecido subcutâneo expondo a região da calota craniana. Foi utilizado peróxido de hidrogênio a fim 

de se auxiliar a retirada da camada restante de tecido subcutâneo e permitir a melhor visualização das 

suturas ósseas. Parte desse excesso de tecido foi removida com tesoura.  

 A torre do estereotáxico foi colocada em posição vertical (angulação zero). A partir do bregma 

foram utilizadas as seguintes coordenadas estereotáxicas: -0,4 mm ântero-posterior; -1,0 mm latero-

lateral; -2,1 mm dorso-ventral. Os pontos de introdução da injeção, direcionada para o ventrículo 

lateral direito, foram determinados a partir das coordenadas estereotáxicas obtidas com o atlas de 

Paxinos e Watson (1986).  

 Determinado o ponto da injeção, foi realizada a trepanação da calota craniana com o auxílio 

da broca odontológica esférica acoplada a um motor. Através do orifício feito, foi microinjetada no 

ventrículo lateral direito do cérebro de cada animal 100 μL de solução contendo 1x10⁵ bacilos da cepa 

virulenta (H37Rv) de Mtb. Após as cirurgias, os animais permaneceram isolados em temperatura 

ambiente (25 °C) até a recuperação da anestesia para posteriormente serem levados às gaiolas 

individuais no Biotério. Durante as 48 horas seguintes à cirurgia, os ratos receberam doses de 1,1 

mg/kg de Banamine (flunixina-meglumina) a cada 12 horas, totalizando 5 injeções (a primeira durante 

a cirurgia e as outras 4 após a cirurgia). 
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Figura 2:  Estereotaxia com microinjeção da cepa de Mtb (H37Rv). A partir do bregma foram 

selecionadas as coordenadas estereotáxicas direcionadas para a microinjeção de 100 μL da cepa 

virulenta de H37Rv no ventrículo lateral direito do camundongo. 
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3.6 IMUNOTERAPIA  

 

 Após a indução da neurotuberculose experimental, os grupos Vetor e Vacinado receberam 

100μg/dose de DNA plasmideal pVAX (Vetor) ou DNA-hsp65 (Vacinado) purificado administrado 

em solução salina (2μg/μl de NaCl a 0,9%) contendo 25% de sacarose para promover um influxo 

celular. Cada animal recebeu quatro doses através de injeção intramuscular no músculo quadríceps 

femoral, sendo 50μg em cada músculo, direito e esquerdo. As injeções foram aplicadas com intervalos 

de dez dias para o protocolo da terapia, totalizando 400 μg de DNA por animal. 

     

3.7 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS (UFC)      

  

    Com a finalidade de estabelecer o nível de proteção conferida pela imunoterapia com DNA-

hsp65 nos protocolos propostos acima, foi realizada a determinação das UFC. O cérebro e pulmão 

foram pesados e colocados em placa de petri de 22 mm de diâmetro (Corning, NY, EUA) para 

determinação do número de UFC de acordo com protocolo padronizado no nosso grupo de pesquisa 

descrito por Bonato et al. (2004). Após o processamento, as amostras foram semeadas em meio de 

cultura sólido 7H11 e incubadas por 28 dias a 370C. As colônias de micobactérias foram contadas 

com auxílio de uma lupa. O número de colônias foi corrigido de acordo com as diluições e o peso dos 

órgãos coletados e seus valores expressos em log de base 10 por grama. 

 

3.8 PROCESSAMENTO TECIDUAL PARA HISTOLOGIA 

 

 Após a dissecção, os tecidos determinados para análise histológica foram submetidos à pós-

fixação em formol tamponado 10% durante 6 horas. Posteriormente, os tecidos foram submetidos ao 

processo de desidratação em diferentes concentrações de etanol e clarificação em xilol. Os tecidos 

foram então incluídos em blocos de parafina e submetidos à microtomia. 

 Os tecidos incluídos em parafina (cérebro e pulmão) foram cortados a 5µm de espessura com 

auxílio de um micrótomo histológico (Lupetec MRP-09). Foram realizados cortes seriados (4 cortes 

de 5μm utilizados e desprezados os 10 cortes subsequentes) para analisar a morfologia dos tecidos 

através da coloração com Hematoxilina-Eosina (HE).  
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O cérebro foi incluso dividindo-o através de um corte coronal, separando-o em duas porções: 

anterior e posterior. Isso com o objetivo de observar os espaços ventriculares, ou seja, que os cortes 

iniciais já contemplam a região dos ventrículos laterais, onde foi provocada a infecção inicial pelo 

bacilo.  

As lâminas obtidas contendo os cortes histológicos (5μm) foram coradas com HE, que 

permitiu identificar o tipo de tecido, o formato e a organização das células, uma vez que esta técnica 

cora o núcleo (Hematoxilina) e o citoplasma (Eosina) celulares. Para isso, os cortes dispostos nas 

lâminas foram lavados em xilol para retirar o excesso de parafina e reidratados com concentrações 

decrescentes de álcool (do absoluto ao 70%). Depois de reidratados, os cortes foram corados com HE, 

desidratados em concentrações crescentes de álcool (80% ao absoluto), lavados com xilol e cobertos 

com lamínulas para posterior análise.           

 

 

3.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

  Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média, através do teste de 

Shapiro-Wilk os dados obtidos foram considerados paramétricos e submetidos ao teste ANOVA, para 

essas análises foi utilizado o programa computacional GraphPad Prism® 8 (GraphPad Software, Inc., 

USA). 
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RESUMO 

 

A tuberculose (TB) é a principal causa de morte no mundo por um agente infecioso, estima-se que 

ocorram cerca de 1,6 milhão de mortes a cada ano, essa doença é causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb) e sua forma mais devastadora é a TB do Sistema Nervoso Central (SNC), esse 

quadro se agrava ainda mais com o surgimento de TB resistente a medicamentos (MDR-TB) e 

coinfecção HIV-TB. Atualmente, existe apenas uma vacina liberada para uso em humanos contra a 

TB pulmonar e extrapulmonar, o Bacillus Calmette-Guérin (BCG). O BCG é amplamente ineficaz 

contra a tuberculose pulmonar em adultos, não tem valor terapêutico e causa complicações em 

indivíduos imunocomprometidos, é extremamente importante para a saúde pública global o 

desenvolvimento de novas vacinas que apresentem estratégias profiláticas e terapêuticas contra a TB 

e suas formas disseminadas. Dentre as vacinas terapêuticas estudadas, está a vacina gênica de DNA-

hsp65, que é constituída por um plasmídeo de DNA contendo o gene que codifica a proteína de choque 

térmico de 65kDa (HSP65) do Mycobacterium leprae. O objetivo desse estudo foi avaliar o nível de 

proteção conferido pela imunoterapia com DNA-hsp65 em um modelo experimental de TB do SNC. 

Para isto, foram utilizados camundongos C57BL/6 e realizado a microinjeção intracerebroventricular 

com a cepa laboratorial (H37Rv) de Mtb para indução da TB do SNC, após o tratamento com a DNA-

hsp65 foi feita a avaliação das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) e análise histológica dos 

tecidos. Os resultados demonstraram que a vacina de DNA-hsp65 não reduziu a carga bacteriana nos 

órgãos dos animais. No entanto, a vacinação reduziu o dano inflamatório, demonstrando preservação 

tecidual tanto no encéfalo quanto no pulmão dos animais, apresentando efeito terapêutico na TB do 

SNC. 

 

Palavras-chave: Tuberculose; Vacina; DNA. 
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A tuberculose (TB) é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb) e atualmente é a 

principal causa de morte no mundo por um agente infeccioso, causando cerca de 1,6 milhão de mortes 

a cada ano.¹ A forma mais devastadora de TB é a TB do Sistema Nervoso Central (SNC) que resulta 

da disseminação hematogênica do Mtb do pulmão para o encéfalo, esse quadro se agrava ainda mais 

com o surgimento de TB resistente a medicamentos (MDR-TB) e coinfecção HIV-TB, complicando 

significativamente seu prognóstico e tratamento ². 

O tratamento da TB é complexo e prolongado, a falta de adesão correta do paciente pode 

contribuir para a resistência bacteriana. Os regimes terapêuticos recomendados para a TB do SNC são 

os mesmos usados para a TB pulmonar, no entanto, a composição ideal, a dosagem e a duração da 

terapia ainda não foram estabelecidas³. A TB do SNC afeta principalmente pacientes pediátricos e 

adultos com HIV, sendo a principal causa de morte e incapacidade em crianças infectadas com Mtb4. 

Além disso, o surgimento e transmissão de cepas de Mtb resistentes entre os indivíduos com 

HIV positivo podem ser os principais fatores responsáveis por impedir o cumprimento das metas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em diminuir significativamente a mortalidade e morbidade da 

TB até 2035 5. Quase 15% de todas as mortes globais por tuberculose foram contribuídas por MDR-

TB e cerca de 0,25 milhões de mortes foram atribuídas à tuberculose associada ao HIV em 2018. Em 

relação ao tratamento, estima-se que cerca de 85% dos casos de tuberculose sensíveis a medicamentos 

e apenas 55% dos casos de MDR-TB e 30% dos casos de Tuberculose extensivamente resistente a 

(XDR-TB), são curados com sucesso, ao final do tratamento 6. 

Atualmente, existe apenas uma vacina liberada para uso em humanos contra a TB pulmonar e 

extrapulmonar, o Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Apesar de sua eficácia protetora contra TB em 

crianças, o BCG é amplamente ineficaz contra a tuberculose pulmonar em adultos, não tem valor 

terapêutico e causa complicações em indivíduos imunocomprometidos. Dados os desafios inerentes 

ao BCG e ao tratamento medicamentoso da TB, é extremamente importante para a saúde pública 

global o desenvolvimento de novas vacinas que apresentem estratégias profiláticas e terapêuticas 

contra a TB e suas formas disseminadas 2, 5. 

As vacinas terapêuticas são as principais candidatas para combater as deficiências 

apresentadas no tratamento, principalmente nos casos de MDR-TB e XDR-TB. Essas vacinas podem 

aumentar a imunidade anti-TB, desenvolvendo novas respostas imunes e modulando a resposta 
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inflamatória do hospedeiro. Características cruciais que podem aumentar a adesão do paciente ao 

tratamento, melhorar as taxas de cura e prevenir a recidiva da doença 7. 

Dentre as vacinas terapêuticas estudadas, está a vacina gênica de DNA-hsp65, que é 

constituída por um plasmídeo de DNA contendo o gene que codifica a proteína de choque térmico de 

65kDa (HSP65) do Mycobacterium leprae, inicialmente projetada para prevenir a infecção, mas 

também demonstrou ação terapêutica em camundongos submetidos a modelo experimental de TB 

pulmonar, sendo capaz de aumentar a resposta imunológica, encurtar a quimioterapia antibacteriana, 

melhorar o tratamento de infecção latente de TB , além de demonstrar ser eficaz contra MDR-TB 8, 9. 

A eficiência dessa vacina estaria relacionada a um aumento da função efetora de linfócitos T 

que produzem interferon gama (IFN-γ) e são citotóxicos para as células infectadas, além de uma 

redução da resposta TH2 e regulação das células secretoras de Treg e Interleucina 17 (IL-17), evitando 

uma inflamação exacerbada, criando condições para que o organismo combata os bacilos da TB e 

cure a doença. No entanto, até o presente estudo, os efeitos imunoterápicos e a compreensão dos 

mecanismos envolvidos foram evidenciados apenas em um modelo experimental de TB pulmonar 9,10. 

Sabendo que a conduta terapêutica da TB do SNC não está bem estabelecida, e que a TB 

multirresistente está emergindo como uma ameaça global e que drasticamente contribui para a 

mortalidade dessa doença, avaliamos o nível de proteção conferido pela imunoterapia com DNA-

hsp65 em um modelo experimental de TB do SNC com o objetivo de analisar um potencial alvo 

terapêutico para essa doença 11.      

Primeiramente, induzimos um modelo experimental de TB do SNC em camundongos 

C57BL/6 com 8 semanas de idade e pesando entre 20 e 30 gramas, para isso os animais foram 

anestesiados e foi micro injetado no ventrículo lateral direito do cérebro de cada animal 100 μL de 

solução contendo 1x10⁵ bacilos da cepa virulenta (H37Rv) de Mtb para indução da TB do SNC. Após 

dez dias da infecção os animais receberam quatro doses da vacina DNA-hsp65 (pVAX-hsp65) diluída 

em salina 0,9 % e sacarose 25 %, logo após, 100ug/100ul de dose da vacina foi aplicado, sendo 50μL 

em cada quadríceps do camundongo, com intervalos de dez dias entre cada administração. 

Além do grupo dos animais que foram submetidos a imunoterapia com a DNA -hsp65, mais 

dois grupos experimentais foram realizados, sendo eles o grupo Vetor (pVax) e o grupo PBS. Foi 

utilizado um n de 6 animais para cada grupo. Os animais do grupo pVAX e PBS receberam injeção 
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intramuscular após a infecção apenas do vetor plasmidial (pVAX) e PBS, respectivamente, seguindo 

o mesmo protocolo descrito acima. Duas semanas após a última dose os animais de ambos os grupos 

foram submetidos à coleta dos cérebros e pulmões para realização de análises histológicas e 

determinação do número de unidades formadoras de colônias (UFC).  

As lâminas obtidas contendo os cortes histológicos foram coradas com Hematoxilina e Eosina, 

que permitiu identificar o tipo de tecido, o formato e a organização das células. O cérebro foi dividido 

através de um corte coronal, separando-o em duas porções: anterior e posterior, contemplando a região 

dos ventrículos laterais, onde foi provocada a infecção inicial pelo bacilo. Enquanto o pulmão foi 

incluído de forma a obter um corte com maior área para análise histológica. 

Analisando os cortes histológicos dos cérebros dos animais que foram submetidos a infecção 

e receberam apenas PBS (Grupo PBS) por via intramuscular, observou-se a presença de focos 

hemorrágicos, com alterações morfológicas no plexo coróide (indicado por setas) (FIG. 2). O Grupo 

Vetor, que após infecção recebeu somente o vetor pVAX por via intramuscular, também apresentou 

algum grau de comprometimento do tecido nervoso. Neste grupo destaca-se um intenso infiltrado 

inflamatório, envolvendo as regiões do parênquima cerebral, principalmente nas proximidades dos 

ventrículos laterais do cérebro (FIG. 2). Já os animais infectados com Mtb H37Rv que receberam a 

imunoterapia com DNA-hsp65 demonstraram um comprometimento tissular atenuado quando 

comparado com os outros dois grupos (Grupo PBS e Grupo pVAX), revelando estruturas e áreas bem 

preservadas do cérebro, incluindo vasos sanguíneos, plexos coróides e ventrículos, além de infiltrado 

inflamatório bem mais focalizado e discreto em meninges (FIG. 2). 

Nos pulmões dos animais infectados que receberam apenas PBS como simulação de terapia, 

observou-se a presença de intenso infiltrado inflamatório no parênquima do pulmão, evidenciando-se 

a presença de hemácias, hiperplasia de septos alveolares e um intenso infiltrado inflamatório 

peribronquiolar e perivascular (FIG. 2). Os animais que receberam o pVAX após a infecção, assim como 

os do Grupo PBS, apresentaram importante comprometimento do tecido pulmonar. Foi possível verificar a 

presença de granuloma, bem como um infiltrado inflamatório nas regiões perivascular e peribronquiolar 

(FIG. 2). Os pulmões dos animais do Grupo DNA-hsp65, infectados com Mtb H37Rv que receberam a 

imunoterapia com DNA-hsp65, apresentaram, assim como nos demais grupos, presença de infiltrado 

perivascular e peribronquiolar, porém, com comprometimento mais discreto e estruturas funcionais 

preservadas quando comparados aos pulmões dos animais dos grupos PBS e Vetor (FIG. 2). 



30 

 

 

 

Através da Figura 1 observa-se a quantidade de UFC verificada nos cérebros e pulmões dos 

animais de cada grupo. O grupo PBS apresentou uma média de 4,5, pVAX 4,57 e DNA-hsp65 4.46. Não 

ocorrendo diferença estatística no número de bacilos nos cérebros do grupo pVAX e grupo DNA-

hsp65 quando comparados ao grupo PBS (p=0,0943). Nas UFCs dos pulmões, o grupo PBS apresentou 

uma média de 4,0, pVAX 3.83 e DNA-hsp65 3.83, portanto, também não houve diferença estatística no 

número de bacilos nos pulmões do grupo pVAX e grupo DNA-hsp65 quando comparados ao grupo 

PBS (p=0,8054). 
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Figura 1. 

 Determinação do número de UFC no cérebro e pulmão de animais infectados com H37Rv de Mtb e que 

receberam PBS, pVAX e DNA-hsp65. A. Quantidade de UFC verificada nos cérebros dos animais de cada 

grupo, PBS, pVAX e DNA-hsp65. B. Quantidade de UFC verificada nos pulmões dos animais de cada grupo, 

PBS, pVAX e DNA-hsp65. Os resultados foram expressos pela média em escala logarítmica e obtidos através 

de ANOVA e estão representados pela média+ erro padrão da média das 5 amostras analisadas em cada grupo.      
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Figura 2. 

Cortes histológicos de cérebro e pulmão de cada grupo experimental depois de duas semanas após a última 

dose de terapia. PBS – Cérebro: A. Observa-se mudança morfológica no plexo coroide (seta preta) e presença 

de focos hemorrágicos (seta vermelha). Vetor - Cérebro: B. Células inflamatórias com presença de hemácias 

(seta). DNA-hsp65 – Cérebro: C. Presença de infiltrado celular atenuado e preservação de vasos sanguíneos 

(seta). PBS – Pulmão: D. Intenso infiltrado inflamatório e hemorrágico comprometendo grande área do tecido 

pulmonar. Vetor – Pulmão: E. Observa-se a presença de granuloma. DNA – hsp65 - pulmão: F. Estruturas 

funcionais do pulmão como alvéolos pulmonares preservados. Lâminas coradas com hematoxilina e eosina, 

imagens em ampliações de 10x. N de 1 animal por grupo. 
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Os resultados demonstraram que a vacina de DNA-hsp65 não foi capaz de reduzir a carga 

bacteriana nos órgãos dos animais. A presença de acometimento pulmonar demonstra que a vacina 

também não conseguiu evitar a disseminação do Mtb para o pulmão, no entanto, a DNA-hsp65 

induziu uma diminuição no dano inflamatório local, demonstrando preservação tecidual tanto no 

encéfalo quanto no pulmão dos animais. 

Embora a carga bacteriana seja um dos parâmetros importantes para analisar os efeitos 

protetores em tuberculose experimental, a avaliação do impacto da patologia nos tecidos também é 

essencial. Surpreendentemente, a vacina de DNA-hsp65 apresentou proteção nos órgãos acometidos, 

não é a primeira vez que uma vacina de DNA apresenta resultados divergentes entre a carga bacteriana 

e a análise histológica, como demonstrado por Lyang, (2017), através da vacina de DNA rv2190c 

do Mycobacterium tuberculosis, onde não houve diminuição significativa dos bacilos de Mtb mas 

observou-se uma atenuação no dano inflamatório no pulmão dos animais 12. 

Vale citar também que os efeitos terapêuticos positivos observados na vacina de DNA-hsp65, 

foram visualizados em modelo animal de TB pulmonar, o ambiente inflamatório e a expressão das 

células imunes estimuladas no modelo de TB do SNC são diferentes, o ambiente neurológico é único, 

envolvendo uma natureza ainda mais complexa e pouco esclarecida 9,16. 

Para entender o efeito imunorregulador da DNA-hsp65, células de indivíduos saudáveis e 

pacientes com TB foram estimuladas com DNA-hsp65 in vitro, os resultados demonstraram que ela 

não é capaz de regular positivamente a frequência de células CD4 + e CD8 + produtoras de interferon 

gama (IFN-γ) obtidas de pacientes com TB, mas aumenta a proliferação dessas células em indivíduos 

saudáveis. A estimulação com DNA-hsp65 também resultou em um aumento significativo na 

frequência de células CD4 + e CD8 + produtoras de IL-10 em indivíduos saudáveis e em pacientes 

com TB 13. 

O efeito terapêutico simulado in vitro com as células dos pacientes com TB demonstrou um 

desequilíbrio da resposta imune, sem uma regulação positiva de células produtoras de IFN-γ a 

eliminação do patógeno pode ficar prejudicada. Além disso, um aumento de IL-10 pode regular a 

produção de citocinas Th2, regular a resposta inflamatória e consequentemente limitar a patologia. 

Esses achados da atividade imunomoduladora pós exposição a Mtb da DNA-hsp65 poderiam explicar 

a preservação tecidual e persistência da carga bacteriana observadas em nosso estudo13. 

Uma pesquisa demonstrou que a imunização com DNA-hsp65 ajuda a bloquear a expressão 

do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) em camundongos com TB do SNC. O VEGF está 
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envolvido na quebra da barreira hematoencefálica (BBB), sendo um potente ativador da 

permeabilidade vascular, promovendo respostas inflamatórias cerebrais, contribuindo para o 

agravamento e disseminação da doença. O estudo demonstrou que o tratamento preventivo com a 

DNA-hsp65 reduz as sequelas inflamatórias, amenizando os efeitos patológicos promovidos pela 

infecção no SNC 17
. 

A diminuição do dano inflamatório local observado em nossos resultados pode estar 

relacionada a redução do VEGF na região meníngea, já que a vacina DNA-hsp65 demonstra efeito 

bloqueador sobre esse fator, além disso, sabe-se que o VEGF é capaz de induzir a proliferação e 

migração das células microgliais que apresentam um potencial de neurotoxicidade, promovendo a 

neuroinflamação aguda que desregulada pode gerar a destruição tecidual, no entanto, a micróglia é a 

resposnsavél pela identificação do Mtb e importante na indução de uma resposta Th1 robusta 

necessária para a eliminação da infecção16,17
. 

Nossos dados também demonstram que a Dna-hsp65 não foi capaz de eliminar o Mtb, não 

houve diminuição significativa da carga bacteriana, demonstrando uma possível falha na modulação 

de uma resposta Th1 eficiente. De acordo com um estudo conduzido por Zarate-Blades (2008), os 

camundongos infectados com Mtb demonstraram uma depuração bacteriana ineficaz devido a 

sobreposição da resposta Th2, além disso, uma resposta mista de Th1-Th2 é prosposta para explicar 

a falta de depuração bacteriana na TB crônica 18
. 

A vacina DNA-hsp65 também não conseguiu evitar a disseminação bacteriana para o pulmão, 

no entanto, foi capaz de diminuir o dano inflamatório nesses tecidos, outros estudos já demonstraram 

o efeito terapêutico da vacina nesse orgão. Já foi relatado que após a administração intramuscular, a 

DNA-hsp65 tem ampla distribuição nos tecidos, incluindo pulmão, demonstrando a captação da 

DNA-hsp65 e a espressão do gene HSP65 micobacteriano em macrófagos alveolares 9,10, 19
. 

Além disso, outros fatores importantes podem ter afetado a eficácia da vacina, como a via de 

imunização, já que grande parte da localização anatômica das células T específicas do antígeno é 

determinada pela rota de imunização e a proteção contra o Mtb é fortemente dependente da presença 

de células imunitárias específicas no local primário da infecção7. A frequência da vacinação e o tempo 

de observação também podem impactar nos efeitos terapêuticos nas vacinas de DNA, contudo, ainda 

não temos um protocolo padrão em estudos de vacinação para TB do SNC14. 

Além do mais, as vacinas terapêuticas geralmente requerem um adjuvante adequado ou 

modulador imunológico, que pode ser uma ferramenta útil para melhorar o efeito terapêutico da DNA-
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hsp65, regulando o equilíbrio entre suprimir e ativar a resposta do hospedeiro contra o Mtb. Bem 

como, associar com a quimioterapia convencional que pode vir a influenciar a via da resposta imune, 

otimizando a terapia 13, 15.   

Em conclusão, nossos resultados demonstram que a imunoterapia com DNA-hsp65 em um 

modelo de TB do SNC apresenta um papel regulador imunológico limitante, sendo capaz de diminuir 

o dano inflamatório dos tecidos, mas não apresenta resultados significativos na diminuição da carga 

bacteriana. Sendo necessário uma maior investigação dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia e 

na modulação da resposta imunológica na TB do SNC. Portanto, novos estudos e estratégias são 

necessários para um melhor entendimento do valor terapêutico da DNA-hsp65 na TB do SNC. 
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5.0 CONCLUSÕES  

 

1. A vacina DNA-hps65 não foi capaz de reduzir o número de bacilos no SNC após a indução do 

modelo de neurotuberculose experimental nos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa 

H37Rv.  

 

2. A vacina DNA-hsp65 não conseguiu evitar a disseminação de bacilos para os pulmões dos 

camundongos C57BL/6 infectados com a cepa H37Rv.  

 

3. A vacina DNA-hsp65 diminuiu o dano tecidual induzido após a indução da neurotuberculose 

experimental nos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa H37Rv. 

 

 

Através dos resultados obtidos, observou-se que os efeitos terapêuticos pesquisados da vacina 

de DNA-hsp65 apresentou resultado divergente entre a histologia e pesquisa de UFC, implicando em 

uma atividade imunomoduladora limitante, mas ainda assim apresentando efeito imunoterapêutico, 

uma vez que foi observado uma diminuição nas lesões teciduais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 3: Esquema representativo da metodologia, resultados e hipóteses obtidos durante a avaliação 

da ação terapêutica da vacina de DNA-hsp65 em um modelo de neurotuberculose. 
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	1.0 INTRODUÇÃO
	1.1 TUBERCULOSE
	A tuberculose (TB) é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), e atualmente é a principal causa de morte por um único agente infeccioso, sendo responsável por aproximadamente 40% das mortes entre pessoas infectadas com o Vírus da Imunodeficiênc...
	No Brasil foram registrados 66.819 casos novos de TB em 2020, que correspondeu a um coeficiente de incidência de 31,6 casos/100 mil habitantes. Todavia, em 2020, devido a pandemia pela covid-19, observou-se uma queda acentuada da incidência em compar...
	Sabe-se que nos últimos anos, os estados com maior número de incidência foram Amazonas e Rio de Janeiro e entre 2015 e 2020, foram diagnosticados 7.749 casos de cepas de Mtb resistentes a drogas antituberculose. Os casos de TB multirresistente a drog...
	É imensamente necessário intensificar os esforços para melhorar o tratamento na TB, pois reduções anuais na incidência e no número de mortes são imprescindíveis para cumprir os objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundi...
	Atualmente, a única forma de prevenção liberada para uso em humanos é através da vacinação com o Bacilo Calmette-Guérin (BCG), por meio da cepa viva atenuada de Mycobacterium bovis sendo eficaz na proteção contra tuberculose miliar e meníngea em pa...
	Uma das características que provam o sucesso da infecção inicial por Mtb é o desenvolvimento de granuloma nos tecidos infectados, que é uma estrutura celular organizada constituída por uma variedade de células imunes inatas e adaptativas. A formação i...
	1.2 RESPOSTA IMUNOLÓGICA NA TUBERCULOSE
	Várias barreiras intrínsecas das vias aéreas superiores são ultrapassadas pelo Mtb após sua inalação, este então encontra CDs e macrófagos capazes de apresentar antígenos e ativar a resposta imune adaptativa, que exibem respostas pró-inflamatóri...
	O reconhecimento de antígenos do Mtb ocorre devido aos receptores do tipo Toll (TLRs) que interagem com moléculas da parede celular micobacteriana, como a lipoproteína de 19kDa e outros derivados lipídicos que interagem com o TLR2 (Toll-like receptor ...
	Os macrófagos são capazes de moldar a natureza e o curso da imunidade do hospedeiro contra a infecção pelo Mtb através da eliminação dos bacilos pela fagocitose. Na infecção microbiana ou por meio de mediadores de células linfóides, como interferon ga...
	Os mecanismos efetores de macrófagos que matam ou inibem o crescimento bacteriano dependem de uma acidificação efetiva do fagossomo (resultando na geração de produtos microbicidas, como óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio e catelicidina) e ...
	Uma característica marcante da infecção é a formação de granuloma nos tecidos infectados, que é uma estrutura celular organizada composta por uma variedade de células como macrófagos, Linfócitos T e B, células natural killers (NK), fibroblastos e célu...
	Muitos aspectos da patologia não estão esclarecidos, a compreensão de que alguns indivíduos são protegidos da infecção por Mtb, enquanto outros desenvolvem a doença ainda permanece sem resposta. Relatos da literatura demonstraram que as células TCD4 +...
	Nesse contexto, a resposta Th1 específica para Mtb é considerada como tendo um papel protetor devido a capacidade de produzir interleucinas inflamatórias como IL-12, IL-6, IL-1β, IFN-γ e TNF-α que contribuem para o recrutamento e ativação de monócitos...
	O Mtb reside preferencialmente no fagossomo, onde os antígenos micobacterianos podem ser processados e apresentados em moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de classe I ativando células T CD8+, após sua ativação se diferenc...
	O TNF-α desempenha um papel importante na ativação dos macrófagos e no desenvolvimento e manutenção do granuloma. Um exemplo da capacidade da bactéria de modelar a resposta do hospedeiro é através da diminuição da bioatividade do TNF-α atribuído à ind...
	Ao contrário do TNF-α, que é regulado por moléculas altamente relacionadas, a produção de IFN-γ é regulada por citocinas como IL- 12 e IL-18, que também são secretadas pelas células imunes. A aplicação clássica do IFN-γ na resposta imune é ativar fagó...
	Outras citocinas também induzem a produção de IFN-γ, como IL-23, IL-18 e IL-27, a produção de IL-23 é essencial para a secreção de IL-17 (Th17). As células Th17 estão envolvidas no recrutamento de monócitos e linfócitos Th1 para o local da formação do...
	A resposta Th2 presente na infecção contra o TB é capaz de suprimir a atividade da resposta Th1 pela liberação de citocinas como IL-4 e IL-10 com ação anti-inflamatória. Na TB, ainda existe a atuação de células Tregs, que também atuam regulando a resp...
	A Resposta imunológica desenvolvida contra o Mtb é bastante complexa, a bactéria consegue desenvolver diversos mecanismos de escape que incluem a inativação de enzimas lisossomais, inibição da fusão entre lisossoma e fagossoma, o que impede que a bact...
	1.3 TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
	A TB no Sistema Nervoso Central (SNC) também conhecida como meningite tuberculosa (TBM) resulta da disseminação hematogênica do Mtb do pulmão para o encéfalo. As bactérias que são transportadas através do sangue infiltram-se no cérebro e inicia um p...
	A TBM afeta principalmente pacientes pediátricos e adultos infectados com HIV, nesses pacientes a taxa de mortalidade pode chegar a 67%, além disso, muitos dos sobreviventes podem permanecer com sequelas neurológicas por toda a vida, apesar do tratame...
	O tratamento para TBM consiste em dois meses de isoniazida diária, rifampicina, pirazinamida e estreptomicina ou etambutol. Este regime é seguido por 7 a 10 meses de isoniazida e rifampicina e apresentam uma boa penetração no líquido cefalorraquidiano...
	As principais complicações da TBM são a hipóxia e obstrução vascular cerebral, hidrocefalia e a hiponatremia que são ocasionados devido a uma intensa reação inflamatória desregulada. Esse processo contribui para a meningite, formação do tuberculoma, a...
	Sabe-se que a imunopatologia contribui para a alta mortalidade na TBM, no entanto pouco se sabe sobre a resposta imunológica desencadeada pelo hospedeiro, necessitando de pesquisas urgentes para uma melhor elucidação da infecção, para isso, uma ferram...
	1.4 MODELOS ANIMAIS EXPERIMENTAIS NA TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
	Os modelos animais são estratégias desenvolvidas que possibilitam uma elucidação mais profunda do desenvolvimento de doenças complexas, como a TB do SNC, através destes modelos é possível criar soluções efetivas, permitindo diferentes avaliações de dr...
	O primeiro modelo desenvolvido de Tb do SNC foi realizado em 1929 por Shope e Lewis, a onde foram utilizados porquinhos-da-índia infectados nas cisternas cerebrais com escarros de pacientes com Mtb, embora a análise histológica tenha visualizado a pre...
	Um dos principais objetivos dos modelos animais é testar novos esquemas de vacinação contra TB do SNC, entre eles se destacam o modelo desenvolvido por Tsenova et al, 2006, as cobaias são coelhos infectados intracisternalmente com a cepa virulenta do ...
	Em 2010, Hernandez-Pando e colaboradores, infectaram camundongos machos BALB/c por via intratraqueal, as cepas foram isoladas de pacientes com TBM, na qual, exibiu uma rápida disseminação e infecção cerebral, os pesquisadores concluíram que um fenótip...
	Em 2022, Poh et al conseguiram demonstrar que seu modelo de infecção intracerebroventricular de camundongos Nos2-/- com H37Rv se assemelha histologicamente a espécimes de biópsia cerebral de pacientes com TB do SNC, demonstrando alterações neurocompor...
	Muito antes de Poh et al, a pesquisadora Camilla De Aguiar Dalan (2015) desenvolveu um modelo utilizando a cepa virulenta H37Rv, infectando por método de estereotaxia camundongos C57BL/6, onde pode constatar a presença e sinais de infecção do Mtb no t...
	1.5 RESPOSTA IMUNOLÓGICA NA TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
	O SNC é protegido de patógenos transmitidos pelo sangue por duas barreiras vasculares: a barreira hematoencefálica (BHE) e a barreira sangue-líquido cefalorraquidiano (BCSFB). Na TBM o Mtb consegue ultrapassar essas barreiras resultando em uma respo...
	Após o reconhecimento do patógeno, os bacilos são internalizados na micróglia, células específicas do SNC, no entanto, a ativação celular ocorre utilizando moléculas de sinalização que podem ser neurotóxicas, além das micróglias, os astrócitos e neurô...
	Foi observado que as micróglias podem secretar uma ampla gama de citocinas e quimiocinas, além disso, estudos em LCR de pacientes infectados com TB no SNC indicam concentrações significativamente elevadas de IFN-γ e IL-10 e níveis persistentemente ele...
	Uma citocina que parece ter um papel crucial na TBM é o TNF-α. Sua inibição estaria relacionada a disseminação do Mtb para o SNC, sendo também produzida neste local induzindo a expressão de quimiocinas, incluindo a molécula de adesão intercelular (ICA...
	Relatos da literatura indicam que os neurônios são capazes de produzir e secretar a IL-1β. Essa citocina tem ação direta na indução da proliferação microglial. Já os astrócitos desempenham um papel importante em complementar e neutralizar os efeitos a...
	A resposta imunológica na TB requer um equilíbrio delicado entre as respostas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, sendo essa condição de importância crucial, já que uma resposta ineficaz ou inflamatória pode levar à patologia. Em tecidos vitais co...
	1.6 VACINAS NO COMBATE À TUBERCULOSE
	A vacinação é considerada uma das maiores realizações de saúde pública do século XX, é definida como uma preparação biológica que induz uma resposta de forma rápida e específica para estabelecer ou melhorar a imunidade contra um patógeno. As vacinas...
	Aquelas constituídas por microrganismos vivos e atenuados, ou mortos e inativados, são chamadas de vacinas de primeira geração, as de segunda geração são vacinas de subunidades e consistem no uso de um ou mais componentes do patógeno, como elementos d...
	As vacinas vivas atenuadas contêm patógenos que foram alterados para serem menos virulentos. Esse tipo de vacina apresenta uma alta imunogenicidade mediada por células e anticorpos, conferindo uma imunidade duradoura após apenas uma ou duas do...
	As vacinas inativadas não contém partículas vivas ou infecciosas, geralmente são consideradas mais seguras do que as vacinas atenuadas, no entanto, apresentam uma resposta imune menos robusta e uma menor duração na proteção, sendo necessária a...
	Em comparação com as vacinas de primeira geração, as vacinas de subunidades apresentam apenas partes selecionadas do patógeno e não ele inteiro, portanto, apresentam uma resposta imune mais segura, porém menos robusta, apresentando limitações ...
	As vacinas de terceira geração, também chamadas de vacinas de DNA, são produzidas através de um pedaço de DNA que codifica um antígeno inserido em um vetor que eventualmente entra nas células do corpo, onde é transcrito em uma proteína. Essa pr...
	A vacina baseada em DNA é considerada uma candidata promissora quando comparada às vacinas convencionais, isso devido ao seu baixo custo, segurança e alta eficiência. No entanto, existem algumas limitações que precisam ser superadas, entre elas...
	Tabela 1: Diferentes tipos de vacinas e estratégias utilizadas para Tuberculose.
	A BCG é a única vacina contra TB liberada para uso humano, é baseada no Mycobacterium bovis atenuado, desenvolvida em 1921. Seu nível de proteção é em média de 60%, é bem estabelecido que a BCG é eficaz na prevenção da TB meníngea e miliar, no entan...
	A baixa eficácia dessa vacina é atribuída a muitos fatores, incluindo genética humana e micobacteriana, exposição a micobactérias ambientais, coinfecções com vírus e /ou parasitos e fatores nutricionais do indivíduo.  Acredita-se que BCG medeia a imun...
	O primeiro contato do Mtb ocorre principalmente em macrófagos alveolares, diferente do BCG que encontra primeiro macrófagos epidérmicos residentes, essas diferenças nos mecanismos de reconhecimento, captação, processamento e apresentação de Ag podem c...
	Devido às limitações apresentadas pelo BCG, existem esforços substanciais nos últimos anos para o desenvolvimento de novas vacinas para a TB, embora o foco no desenvolvimento dessas vacinas permaneça na prevenção, as vacinas terapêuticas estão cada ...
	Dois mecanismos de ação podem ser definidos em relação às vacinas terapêuticas, o primeiro deles é a "terapia dirigida aos bacilos", aumentando a imunidade celular para encontrar os antígenos ligados aos bacilos que estão ocultos para a vigilân...
	Sabe-se que o efeito terapêutico das vacinas pode, pelo menos, em parte restaurar o equilíbrio das respostas imunológicas. A resposta Th1 potencialmente protetora pode ser convertida em patológica quando uma resposta Th2 é sobreposta a respos...
	Dessa forma, a vacina de DNA se torna uma opção esperançosa para a criação de novas terapias contra a TB, alguns candidatos promissores ainda estão na fase pré-clínica, mas já demonstraram resultados substanciais em modelos murinos, é o caso d...
	1.7 VACINA DE DNA-HSP65 NO COMBATE À TUBERCULOSE
	A vacina de DNA-hsp65 desenvolvida pelo Dr. Célio Lopes Silva da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), é uma vacina gênica constituída por um plasmídeo de DNA contendo o gene que codifica a proteína de choque térmico de 65kDa (HSP65) d...
	A vacinação com um único antígeno bacteriano HSP65 conferiu  proteção à camundongos, contra posterior desafio com Mtb, demostrando que a proteína HSP65 sozinha é capaz de induzir proteção contra o desafio com cepa virulenta de Mtb em modelo experime...
	O surgimento de bacilos que apresentam resistência a vários medicamentos é um dos sérios problemas enfrentados atualmente contra a TB, a vacina DNA-hsp65 conseguiu curar animais infectados com bacilos resistentes a essas drogas. Outra grande ...
	É possível que a HSP65 possua uma atividade proteolítica para vários tipos de peptídeos, auxiliando no processamento/apresentação de antígeno, que é um mecanismo essencial para o funcionamento eficaz de uma vacina contra TB. Além disso, sabe-se q...
	A eficiência da vacina de DNA-hsp65 está envolvida principalmente na produção de uma população de células T específicas, com predominância de linfócitos T citotóxicos, com produção de IFN-γ, induzindo preferencialmente a resposta imune a um padrão Th1...
	A vacina de DNA-hsp65 não se integra ao genoma do hospedeiro e existem evidências de que não ocorre autoagressão tecidual, após as análises da resposta imune humoral e histopatológica dos animais tratados, não foram observados nenhum sinal de autoim...
	A vacina de DNA-hsp65 é um candidato com resultados promissores e atualmente  existe uma necessidade urgente de vacinas terapêuticas, devido ao aumento dos casos de TB multirresistente e a inexistência de uma tratamento rápido, que poderia gerar uma m...
	Nesse sentido, a análise da ação de novos esquemas terapêuticos é de grande importância na busca de soluções efetivas contra essa patologia, devido aos poucos recursos existentes atualmente na prevenção e em seu tratamento. Além disso, a análise...
	2.0 OBJETIVOS
	2.1 OBJETIVO GERAL
	Avaliar o efeito terapêutico da vacina DNA-hsp65 no modelo de neurotuberculose experimental.
	2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	1- HIPÓTESE: A vacina DNA-hps65 é capaz de reduzir o número de bacilos no SNC após a indução do modelo de TBM experimental, assim como a disseminação do mesmo.
	Objetivo: Avaliar o número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no encéfalo e pulmão dos animais submetidos a TBM experimental e tratados com a vacina DNA-hsp65.
	2- HIPÓTESE: A vacina DNA-hsp65 é capaz de diminuir o dano tecidual resultante após a indução da TBM experimental.
	Objetivo: Avaliar a preservação tecidual no encéfalo e pulmão dos animais submetidos a TBM experimental e tratados com a vacina DNA-hsp65.
	3.0 MATERIAIS E MÉTODOS
	3.1 TIPO DE ESTUDO
	Trata-se de um estudo analítico experimental, que se caracteriza pelo estabelecimento de grupos experimentais e de controle para determinada intervenção.
	3.2 ANIMAIS
	Foram utilizados camundongos C57BL/6 com 8 semanas de idade e pesando entre 20 e 30 gramas, mantidos em um ciclo claro-escuro de 12:00hs / 12:00hs (claro das 6:00hs às 18:00hs), à temperatura de 21 ± 1  C, provenientes do Biotério Central do Campus ...
	3.3 MODELO EXPERIMENTAL DE NEUROTUBERCULOSE
	Utilizamos o modelo experimental de Neurotuberculose desenvolvido em camundongos C57BL/6 pela pesquisadora Camilla de Aguiar Dalan (2015), seguindo seu protocolo de estereotaxia, a concentração de bacilos e o intervalo de tempo entre a infecção com o ...
	3.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
	3.4.1 Obtenção da Vacina de DNA-hsp65
	Desenvolvida pelo pesquisador Doutor Célio Lopes Silva da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP). Trata-se de uma vacina gênica constituída por um plasmídeo de DNA contendo o gene que codifica a proteína de c...
	3.4.2 Grupos experimentais
	Os grupos experimentais foram constituídos de camundongos C57BL/6 e divididos das seguintes formas:
	• Grupo PBS – animais que foram injetados apenas com PBS (n=6);
	• Grupo Vetor – animais imunizados apenas com o plasmídeo pVAX (n=6);
	• Grupo Vacinado – animais imunizados com a vacina pVAX-hsp65 (DNA-hsp65) (n=6).
	Para avaliar o efeito da vacina DNA-hsp65 em modelo terapêutico os animais foram anestesiados e foi realizado o protocolo de estereotaxia para a microinjeção intracerebroventricular com a cepa laboratorial (H37Rv) de Mtb para indução do modelo de ne...
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	3.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS
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	5.0 CONCLUSÕES
	1. A vacina DNA-hps65 não foi capaz de reduzir o número de bacilos no SNC após a indução do modelo de neurotuberculose experimental nos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa H37Rv.
	2. A vacina DNA-hsp65 não conseguiu evitar a disseminação de bacilos para os pulmões dos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa H37Rv.
	3. A vacina DNA-hsp65 diminuiu o dano tecidual induzido após a indução da neurotuberculose experimental nos camundongos C57BL/6 infectados com a cepa H37Rv.
	Através dos resultados obtidos, observou-se que os efeitos terapêuticos pesquisados da vacina de DNA-hsp65 apresentou resultado divergente entre a histologia e pesquisa de UFC, implicando em uma atividade imunomoduladora limitante, mas ainda assim apr...
	Figura 3: Esquema representativo da metodologia, resultados e hipóteses obtidos durante a avaliação da ação terapêutica da vacina de DNA-hsp65 em um modelo de neurotuberculose.
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