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METODOLOGIA

As células-tronco mesenquimais (CTMs) são células multipotentes,
com capacidade de diferenciação em diversas linhagens celulares [1].
Embora sejam potenciais candidatas ao uso terapêutico em
transplantes alogênicos, os fenômenos imunológicos relacionados às
CTMs não estão bem entendidos, existindo grande discordância [2].
Para avaliar a hipótese de que os efeitos imunológicos das CTMs
podem variar no organismo infectado, com tecidos lesionados, e em
hospedeiro saudável, utilizamos um modelo da tuberculose
experimental em camundongos infectados e tratados com CTMs
xenogênicas, obtidas de polpa de dente humano (CTIPDh) [3]. Deste
modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a imunogenicidade de
CTIPDh e permanência do enxerto celular inoculado nos camundongos
C57BL/6 com infecção micobacteriana pulmonar e nos animais
controles não infectados.

INTRODUÇÃO

• Não houve indução da resposta imune humoral pelas CTIPDh nos camundongos,
demonstrando que estas células possuem propriedades imunoregulatórias e de
imunoprivilégio.

• As cepas de virulência mais elevada (M299 e MP287), em comparação com a
cepa de virulência moderada (H37Rv) causaram um maior recrutamento de
CTIPDh para o pulmão.

• A permanência do transplante de CTIPD no pulmão é temporária, sendo que as
células não foram detectadas no pulmão após 120 dias de infecção.

CONCLUSÃO

FIGURA 2. Avaliação da migração das CTIPD (linhagem DL4 expressando GFP) transplantadas
para os pulmões dos camundongos infectados. Camundongos da linhagem C57BL/6 foram
infectados via intratraqueal com 100 de micobacterias. Os animais receberam via intraperitoneal
2.105 CTIPD nos dias 14 e 21 após a infecção. Após 7 dias do último transplante a presença das
CTIPD no pulmão foi avaliada através de microscopia confocal. Os Pontos verdes na imagem
demonstram as células CTIPD que expressam GFP no pulmão dos animais infectados. CTL
(animais não infectados).
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Figura 1. Ensaio de imunoadsorção ligado à enzima As placas de ELISA foram
sensibilizadas com 2mg/ml dos lisados celulares, de célula-tronco CTIPD e células
humanas de câncer de próstata (PC-3), utilizadas como controle negativo. Os soros
dos camundongos (Ca) foram diluídos 1:2000. CA1, CA2, CA3 - Animais infectados
que receberam as CTMs humanas e CTL – animal que não recebeu as CTMs
humanas.

Figura 3. Avaliação de permanência do enxerto das CTIPD (linhagem DL4) nos pulmões dos
camundongos infectados 120 dias após a infecção. Camundongos da linhagem C57BL/6 foram
infectados via intrataqueal com 100 bacilos da cepa Mtb M299. Os animais receberam via
intraperitoneal 2X105 células DL4-GFP-positivas nos dias 14 e 21 ou células DL4 não marcadas nos
dias 106 e 113 após a infecção.. No dia 120 após a infecção, a presença CTIPD foi avaliado através
de analise de GFP ou marcação com anticopo anti-núcleo humano (anti-hNu) através de
microscopia confocal. A1 e A2- animais que receberam as células em 14 e 21 dias após a
infecção; B1, B2, B3 e B4- animais que receberam as células após 106 e 113 dias após a infecção.
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