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INTRODUÇÃO

A imunoprofilaxia / imunoterapia em prol de cães (Canis lupus familiaris)
infectados com Leishmania infantum é apontada como uma das poucas
estratégias que podem, de fato, controlar a leishmaniose visceral (LV).
Pesquisadores do Instituto Aggeu Magalhães (IAM/FIOCRUZ-PE), juntamente
com colaboradores do Instituto Gonçalo Moniz (IGM/FIOCRUZ-BA),
identificaram e estudaram alguns novos antígenos recombinantes promissores
de L. infantum (Lci’s), os quais confirmaram sua antigenicidade em cães. A
partir destes antígenos, novas proteínas quiméricas foram construídas (Q1 –
Q5), contendo regiões antigênicas dos melhores Lci’s.

Analisar in vitro a resposta imune celular em cães com e sem LV, frente à
proteína quimérica Q1, a fim de determinar o seu potencial para a aplicação
em estudos de vacinologia para a LV.

OBJETIVO

Coleta de sangue total de cães em tubo 
heparinizado para cultivo celular

METODOLOGIA

Separação de PBMC e cultivo celular em meio RPMI;           

1x106 células/poço + estímulo; 37ºC, 5% CO2

Extração de RNA pelo método de TRIzol®

Transcrição Reversa utilizando kit comercial 
TaqMan® Reverse Transcription reagents

Avaliação da expressão gênica de citocinas pelo método do 
Ct comparativo

IFN-ɣ; TNF, IL-2 (pró-inflamatórias/Th1) - proteção; 

IL-4; IL-10; TGF-β (regulatórias/Th2) - susceptibilidade

Grupos de estudo: 

Controle, Sintomáticos e Assintomáticos (n = 6 por grupo)

Análise dos dados: GraphPrism5

Teste t de Student (paramétrico); Mann-Whitney (não-
paramétrico)

Avaliando o grupo Controle, pôde-se observar uma supressão das citocinas IL-10
(relative quantity - RQ=0,006) e TGF-β (RQ= -0,55), com expressão maior da
citocina IFN-γ (RQ= 0,94), quando comparadas com o LSA (IFN-γ RQ= 0,36).
Para os grupos Sintomáticos (S) e Assintomáticos (A), também ocorreu uma
supressão de IL-10 e TGF-β, com expressão positiva de IFN-γ (S RQ= 0,15; A
RQ= 0,05) após estímulo com Q1, ainda que inferior quando comparada com o
LSA (S RQ= 0,50; A RQ= 0,42) (Figura).

A proteína quimérica Q1 sugere um potencial para imunoprofilaxia e
imunoterapia. Como próxima etapa, será realizada uma avaliação da produção
de citocinas no ambiente intracelular através de citometria de fluxo, para
finalizar a caracterização do perfil imunológico da Q1, e assim avançar com os
ensaios in vivo.

CONCLUSÃO
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Figura. Panorama dos grupos de estudos após o estímulo com a proteína quimérica Q1.
Barras acima e abaixo da linha indicam, respectivamente, expressão positiva e negativa do
gene da respectiva citocina em relação à amostra sem estímulo. Houve supressão do perfil
Th2 (IL-10 e TGF-β) nos três grupos. Não foram observadas diferenças estatisticamente
significativas em nenhuma das análises (p>0,05). CTRL: Controle; SINTOM: Sintomático;
ASSINTOM: Assintomático.

Definição das condições ótimas de cultivo: cinética 
concentração x tempo

RESULTADOS

As condições ótimas de cultivo (tempo e concentração da proteína) foram
estabelecidas a partir da cinética: 2,5µg/mL; 48 horas. Concentração do antígeno
solúvel de Leishmania (LSA): 25µg/mL. Assim, avançou-se com os ensaios com
os grupos de estudo (Controle, Sintomáticos e Assintomáticos).


