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Respostas imunológicas desenvolvidas por cães são

extremamente importantes para estudar resistência ou

suscetibilidade a doenças, tais como leishmaniose e doença de

Chagas, bem como ensaios de imunizações. A Citometria de

Fluxo (CF) é uma poderosa ferramenta com alta capacidade

analítica, capaz de indicar com precisão vários parâmetros

celulares. No entanto, a disponibilidade de anticorpos

conjugados para cães é comercialmente restrita e onerosa,

principalmente para a marcação intracelular de citocinas.

Os resultados da 1ª etapa mostram que uma reação cruzada sugestiva foi obtida

com as seguintes citocinas pró- e anti-inflamatórias (ratios PHA e SE): TNF (0,4 e

1,1), IL-4 (0,38 e 5,0) e IL-10 (0,85 e 0,44). A Figura 1 mostra populações de

linfócitos T CD4+ marcados, provenientes de um humano e um cão, e os

percentuais de marcação da citocina IL-10.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação da reatividade

cruzada entre anticorpos monoclonais anti-citocinas humanas

(AcM) e citocinas de cães para ensaios de CF.

METODOLOGIA

Coleta de sangue total heparinizado - humanos e cães

Sem estímulo (SE) Mitógeno (PHA), 5µg/mL

2 tubos por indivíduo

Sangue total + Meio RPMI 1:1

24h

37ºC; 5% CO2

Condições de cultivo

X01X01

Imunofenotipagem: marcação intracitoplasmática de linfócitos:

anti-human IL-4, IL-10, TNF e IFN-γ. 

Avaliação dos Ratios dos percentuais

de linfócitos marcados com cada 

anti-citocina (% humano/ % cão ~ 1)

Aquisição em citômetro de fluxo: FACSCaliburTM

Análise dos dados: FLOWJO®

1ª ETAPA:

2ª ETAPA:

Comparações estatísticas por grupo
X03 X03

VS

VS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

2,31%
Figura 1. Linfócitos T CD4+

marcados, provenientes de

um humano e um cão. Como

exemplo, a figura traz os

percentuais de marcação da

citocina IL-10. A delimitação

foi definida pela intensidade

de fluorescência detectada no

canal de fluorescência 2 (FL2)

na amostra sem marcação

para a citocina.

1,96%

Humano Cão

Na análise seguinte (2ª etapa), ainda que não tenham ocorrido diferenças

estatisticamente significativas (p > 0,05) entre PHA e SE (tanto no grupo de cães

quanto no de humanos), houve um aumento, para os três anticorpos, da

marcação das citocinas advindas das amostras que receberam o mitógeno.

Adicionalmente, as médias dos percentuais de marcação mostraram-se similares

entre cães e humanos, para os três AcM anti-citocinas (Figura 2).

Figura 2. amostras de sangue total heparinizado provenientes de três cães e três humanos

saudáveis foram cultivadas (24h, com e sem estímulo). A imunofenotipagem foi realizada para a

marcação dos linfócitos (anti-CD4 canino e anti-CD4 humano) e das respectivas citocinas com

anticorpos anti-citocinas comercializados para uso com amostra de humano. Os dados foram

obtidos após leitura por CF. Os percentuais de marcação dupla estão expressos como média +

desvio-padrão. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as médias obtidas, por

anticorpo (p>0.05). PHA: mitógeno fitohemaglutinina. SE: sem estímulo.

Anti-IL-4Anti-IL-10 Anti-TNF

Ainda que análises adicionais sejam necessárias, por exemplo, por microscopia

confocal para detectar possíveis reações inespecíficas, estes resultados já

indicam a possibilidade de uso desses AcM, e consequentemente menos

restrições para o desenvolvimento de pesquisas em imunologia/vacinologia para

cães, usando a CF.

CONCLUSÕES
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