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OBJETIVO

O presente trabalho teve como objetivo investigar diferentes

estratégias de imunização com rP21 em camundongos infectados ou

não por T. cruzi para entender a interação desta proteína com o

sistema imunológico do animal, bem como identificar um esquema de

imunização que reduzisse a fibrose causada pela infecção crônica e

promovesse a preservação do tecido cardíaco.

Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da Doença de Chagas, é

disseminado na natureza, circulando entre hospedeiros triatomíneos e

mamíferos silvestres, podendo infectar humanos e causar complicações

cardíacas no processo infeccioso. Durante a invasão celular, ocorrem

muitas interações entre as moléculas que são secretadas e da

superfície do parasita com os receptores de superfície da célula

hospedeira, resultando na internalização do parasita. Nesse contexto,

nosso grupo de pesquisa, identificou em T. cruzi, uma nova proteína de

21 kDa, envolvida na invasão celular, designada P21. A forma

recombinante da P21 nativa (rP21) é utilizada em estudos sobre

aspectos biológicos de T. cruzi, fornecendo evidências de sua atividade

na infecção pelo protozoário.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A rP21 como antígeno em protocolos de imunização reduz a carga parasitária na fase aguda e crônica e 

diminui a fibrose no coração de murinos infectados experimentalmente por Trypanosoma cruzi.

METODOLOGIA

1. Avaliamos a imunogenicidade da rP21 in vivo; 2. Imunizamos

camundongos BALB/c (n=6/grupo) com 10µg de rP21 por animal,

associando um adjuvante de Freud em três doses distintas. 3.

Realizamos um ensaio de invasão in vivo com 104 tripomastigotas de

T. cruzi cepa Y após a imunização com rP21. 4. Fizemos a

parasitemia dos animais imunizados e infectados com

tripomastigotas durante a fase aguda. 5. Quantificamos a carga

parasitária por qPCR em tempo real. 6 Avaliamos a fibrose tecidual

por coloração de Picrosirious Red. 7. Analisamos a produção de

anticorpos anti-rP21 IgG total, IgG1 e IgG2a.
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CONCLUSÃO

Nesse aspecto, concluímos que a imunização com a proteína rP21 levou uma

modulação da resposta imunológica positiva a favor do hospedeiro e que sua

aplicação poderia permitir novos métodos profiláticos de tratamento para a DC,

utilizando metodologias baratas e convencionais para a confecção de um modelo

vacinal eficaz.

Os resultados indicam que a imunização com a proteína rP21

associada ao Adjuvante de Freud controlou a parasitemia na fase

aguda, aumentou as populações de células de defesa do sistema

imunológico, e reduziu a carga parasitária tanto na fase aguda quanto

na crônica. Ainda, observou-se uma resposta imunológica humoral

robusta, por meio de produção de anticorpos IgG2a anti-rP21 que

promoveu uma menor deposição de fibras colágenas no tecido

cardíaco.

Figura 1. Detecção de anticorpos IgG total anti-rP21 durante três semanas de imunizações com rP21. Os

camundongos foram distribuídos em quatro grupos (N = 5 animais por grupo) imunizados semanalmente

durante três semanas com rP21. Soro de animais previamente imunizados com rP21, na diluição de 1:200

foi usado como CTRL +. O grupo controle negativo foi tratado apenas com 200µl de PBS por animal.

Avaliou-se a produção de anticorpos anti-rP21 em relação ao grupo controle negativo. (A) 1° semana (B)

2° semana (C) 3° semana.

Figura 2. A imunização com rP21 reduz o número de parasitos na corrente sanguínea dos animais infectados por T. cruzi

durante a fase aguda e reduz a carga parasitária no tecido cardíaco na fase crônica. (A) O número de parasitos em 5µl de

sangue foi contado nos dias 0, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 após a infecção. (B) Após a imunização ou não

com rP21 dos camundongos e 90 dias de infecção, realizamos a análise da quantidade de parasitos no coração (PCR em

tempo real).
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Figura 3 - O processo de imunização com a proteína rP21 associada ao Adjuvant de Freund foi capaz de reduzir a fibrose

tecidual no coração dos animais infectados com T. cruzi. Análise das fotomicrografias representativas da área de fibrose do

coração dos animais imunizados ou não com a proteína rP21. (A) Fotomicrografia do corte histológico corado com

Picrosirius Red do grupo PBS. (B) grupo Adj-BSA. (C) grupo Adj-rP21. (D) grupo PBS-rP21. (E) grupo rP21-21d. (F) Adj-

rP21 apresentou menor área de fibrose em µm2/campo quando comparados com o grupo controle PBS.

Figura 4 - A imunização com a proteína recombinante rP21 resultou em níveis mais elevados de anticorpos IgG total, IgG1

e IgG2a anti-rP21na fase crônica. Para avaliar a presença de anticorpos contra a proteína rp21 no soro dos animais

imunizados realizou-se (ELISA) indireto das amostras (N= 6 animais por grupos). (A) Análise da presença de anticorpos

IgG total antirP21. (B) Detecção de anticorpos IgG1 no soro dos animais. (C) Análise da presença de anticorpos IgG2a

anti-rP21.
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