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RESUMO 
 

 

Leal AF. Influência do fator de crescimento insulina-símile (“insulin-like growth factor” 

= IGF-I) no parasitismo de macrófagos peritoneais de camundongos por Leishmania 

(L.) infantum (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Nas leishmanioses, sabe-se que tanto na resistência quanto na suscetibilidade à infecção, 

a resposta imune celular é considerada a mais importante. No entanto, na fase inicial, 

fatores inespecíficos estão sendo considerados fundamentais na determinação do curso 

da doença, como o fator de crescimento insulina-símile I (“insulin-like growth factor”-

IGF-I). Em trabalhos anteriores realizados no grupo de pesquisa da Profa. Dra. Hiro 

Goto mostraram que IGF-I extrínseco favorece a proliferação do parasito e progressão 

da infecção, com diminuição na produção de óxido nítrico e ativação da arginase de 

macrófagos e do parasito. Sabendo que os macrófagos produzem intrinsecamente IGF-I, 

avaliamos o efeito do fator intrínseco no parasitismo em macrófagos de camundongos 

BALB/c infectados por L. (L.) infantum silenciando a expressão do RNA mensageiro 

(mRNA) de IGF-I na célula pela técnica de RNA de interferência (siRNA). Iniciamos 

avaliando a expressão do mRNA de IGF-I e do seu receptor (IGF-IR). Foi observado 

uma diminuição de 1,4 vezes da expressão do mRNA de IGF-I em 24 horas e um 

aumento de 1,5 vezes em 48 horas quando comparado com o grupo controle. Também 

foi observado um aumento na expressão de mRNA do receptor de IGF-I em 24 como 

em 48 horas nos grupos infectados quando comparado com o grupo controle. Com o 

silenciamento do IGF-I por siRNA, houve diminuição da expressão de mRNA do IGF-I 

no macrófago  em torno de 71% em 24 horas e de 51% em 48 hora. Na ausência ou 

diminuição do IGF-I no macrófago, observou-se uma diminuição do parasitismo na 

infecção com promastigotas, sendo o parasitismo recuperado com a reposição de IGF-I 

extrínseco no sistema, atestando a importância de IGF-I na proliferação do parasito. 

Esses resultados reforçam a importância do IGF-I na infecção por L. infantum, 

sugerindo que o IGF-I está diretamente relacionado ao parasitismo.  

Descritores: Leishmania infantum; Fator de crescimento insulina símile I; Parasitismo; 

RNA; Óxido nítrico; Expressão gênica. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Leal AF. Influence of Insulin-like growth factor (IGF) -I on the parasitism of mice 

peritoneal macrophages by Leishmania (L.) infantum (dissertation). São Paulo: Instituto 

de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2016. 

 

In leishmaniasis, it is known that in both resistance and susceptibility to infection, the 

cellular immune response is considered the most important. However, in the initial 

phase, nonspecific factors are being considered as fundamental in determining the 

course of the disease, such as insulin-like growth factor I (IGF-I). Studies carried out in 

the research group of Profa. Dr. Hiro Goto showed that extrinsic IGF-I favors parasite 

proliferation and infection progression, with decrease in nitric oxide production and 

activation of arginase of macrophages and parasite. It is known that macrophages 

produced IGF-I (intrinsic IGF-I), thus, in the present study we have investigated the 

effect of the intrinsic factor in the parasitism on macrophages of BALB/c mice infected 

with L. (L.) infantum by silencing the expression of messenger RNA (IGF-I mRNA) in 

the cell by the interference RNA technique (siRNA). We started evaluating the 

expression of IGF-I mRNA and its receptor (IGF-IR). A 1.4-fold decrease in IGF-I 

mRNA expression was observed in 24 hours and a 1.5-fold increase in 48 hours as 

compared to the control group. An increase in mRNA expression of the IGF-IR was also 

observed in 24 as well as in 48 hours in the infected groups as compared to the control 

group. With IGF-I silencing by siRNA, there was a decrease in IGF-I mRNA expression 

in the macrophage around 71% in 24 hours and 51% in 48 hours. In the absence or 

decrease of IGF-I in the macrophage, a decrease in the parasitism in the infection with 

promastigotes was observed, and the parasitism recovered with the replacement of 

extrinsic IGF-I in the system, confirming the importance of IGF-I in the proliferation of 

the parasite. These results reinforce the importance of IGF-I in L. infantum infection, 

suggesting that IGF-I is directly related to the parasitism. 

 

Descriptors: Leishmania infantum; Insulin-like growth factor I; Parasitism; RNA; Nitric 

oxide; Gene Expression. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As leishmanioses são doenças endêmicas com altos índices de morbidade e 

mortalidade e são consideradas um dos principais problemas de saúde pública, com uma 

incidência mundial de 12 milhões de casos/ano. Atualmente, as leishmanioses têm uma 

larga distribuição geográfica e são agora relatadas em áreas consideradas anteriormente 

não endêmicas (1). 

O protozoário causador da leishmaniose visceral (LV) nas Américas é um 

parasito intracelular obrigatório, da família Trypanosomatidae, gênero e subgênero 

Leishmania e espécie Leishmania (Leishmania) infantum (2). A LV ou calazar é a forma 

mais severa das leishmanioses, uma enfermidade generalizada crônica e infecciosa, que 

acomete preferencialmente órgãos ricos em células do sistema fagocítico mononuclear, 

podendo ser fatal ao hospedeiro (3).  

Sabe-se que nas leishmanioses a resposta imune celular é considerada a mais 

importante tanto na resistência quanto na suscetibilidade à infecção (4). No entanto, na 

fase inicial, fatores inespecíficos estão sendo considerados fundamentais na 

determinação do curso da doença (5, 6). Além do sistema complemento, produtos 

reativos de oxigênio e nitrogênio de macrófagos, neutrófilos e eosinófilos (7) e outros 

fatores estão sendo considerados importantes nessa fase, dentre eles, o fator de 

crescimento insulina-símile (“insulin-like growth factor”-IGF)-I. O IGF-I está 

despertando grande interesse no estudo da imunidade nas leishmanioses a partir de 

estudos do grupo da Profa. Dra. Hiro Goto (8). 

IGFs são polipeptídeos, filogeneticamente bem preservados, presentes na 

circulação e em macrófagos, com massa molecular de aproximadamente 7,5 kDa, sendo 

conhecidas duas formas principais, IGF-I e IGF-II (9). Apesar da grande semelhança do 

IGF-II ao IGF-I, estudos in vitro realizados anteriormente pelo grupo da Profa. Hiro 

demonstraram que somente o IGF-I extrínseco em concentrações fisiológicas induz um 

aumento na proliferação de promastigotas e amastigotas axênicas de diferentes espécies 

de Leishmania, efeito não observado com o uso de IGF-II (8, 10). 

A pré-incubação do parasito com IGF-I, em estudos utilizando modelo 

experimental, demonstrou promover um aumento significativo do tamanho da lesão e no 

número de parasitos viáveis no sítio da lesão. Esses resultados sugerem que no interior 

dos macrófagos o IGF-I favorece o crescimento do parasito, e que tenha uma importante 



11 
 

participação na resposta imune inata da infecção (11). Os macrófagos dependendo de 

como eles vão ser ativados podem destruir o parasito ou favorecer sua proliferação, 

pelos produtos da L-arginina.  As duas vias principais que influenciam na infecção por 

leishmânia são: 1) a L-arginina no macrófago pode ser catabolizada pela indução do 

óxido nítrico sintase (iNOS) para produzir NO; 2) a L-arginina, pela ativação da 

arginase, pode resultar na síntese de poliaminas (putrescina, espermidina, espermina). 

Ambas as vias depende do tipo de estímulo extracelular (12). 

 Em trabalhos anteriores foi observado que a produção de H2O2 não é afetada na 

presença de IGF-I, mas por outro lado, a produção de NO era diminuída na interação de 

promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis em macrófago in vitro (13). Todos esses 

resultados foram observados com IGF-I extrínseco, ou seja com adição de IGF-I 

recombinante. No entanto, macrófagos expressam constitutivamente IGF-I no seu 

interior (14-16). Recentemente foi analisado pelo nosso grupo o efeito de IGF-I 

produzido pelo macrófago na interação Leishmania major-macrófago e sua participação 

na modulação do efeito de citocinas, utilizando célula de linhagem macrofágica RAW 

264.7 e macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c. Os resultados apontam a 

importância do IGF-I na suscetibilidade à infecção além de demonstrar que o IGF-I está 

distribuído por toda região citoplasmática e co-localiza com o parasito (17). 

No entanto, as espécies de Leishmania têm comportamentos diferentes na 

interação com o hospedeiro (8), e principalmente com o tipo de resposta desenvolvida 

pelo hospedeiro. A participação de células T e da subpopulação de linfócitos T CD4+ no 

processo para cura ou agravamento da doença, não é observada com L. amazonensis 

nem com outras espécies, e observa-se que a resistência ou suscetibilidade em 

camundongos infectados relacionada com o balanço Th1 versus Th2 é bem 

caracterizada para L. major (18). Embora suscetível, a linhagem de camundongos 

BALB/c, modelo mais estudado na leishmaniose visceral, desenvolve uma infecção 

progressiva somente durante as duas primeiras semanas e depois a infecção é controlada 

pela resposta imune do hospedeiro. Neste modelo, suscetibilidade envolve a IL-10, mas 

não é clara a participação da citocina IL-4. Em animais imunes, com a reinfecção, os 

elementos envolvidos na resistência são diferentes, isto é, participam células T CD8+e 

IL-2 (18) enquanto que na resistência envolve tanto células T CD4+ e CD8+, e 

interleucina (IL) -2, IFN-γ e IL-12, esta última em um mecanismo independente de IFN-

γ e ligada à produção do fator de transformação do crescimento (“transforming growth 

fator” =TGF)-β. Este modelo animal é comparável aos casos oligossintomáticos auto-
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controlados e, portanto, é útil para o estudo da resposta imune protetora. 

Além da avaliação do efeito da adição de IGF-I, sabendo que os macrófagos 

produzem intrinsecamente IGF-I (17), avaliamos o efeito do fator intrínseco silenciando 

a expressão do RNA mensageiro (mRNA) de IGF-I na célula. A técnica de RNA de 

interferência (RNAi) conhecida como uma técnica “knock-down”, é um silenciamento 

pós-transcricional, temporária, que é iniciada quando uma longa dupla fita de RNA 

(dsRNA) é inserido na célula. Essa dsRNA é reconhecida pela enzima Dicer, uma 

ribonuclease do tipo III (RnaseIII), que cliva essa longa dsRNA em pequenos duplexes 

de nucleotídeos conhecidos como pequenos RNA de interferência (small interfering 

RNA – siRNA) de aproximadamente, 21-25 nucleotídeos. Os siRNAs apresentam 2 

nucleotídeos livres (overhang) na extremidade 3’ OH que vão ser importantes no 

reconhecimento do complexo RISC (complexo de silenciamento induzido por RNA). Os 

siRNAs produzidos pela Dicer são reconhecidos pelo complexo RISC, que é um 

conjunto de nucleases da família das Argonautas, que separam essa dupla fita e uma das 

fitas é incorporada nesse complexo, sendo chamada de fita guia. Essa fita guia quando 

encontra sua sequência complementar no RNA mensageiro, através da ribonuclease 

Slicer presente no RISC, cliva esse mRNA e essa sequência não vai ser traduzida (19).  

Embora o silenciamento gênico em macrófagos peritoneais e de medula óssea de 

camundongos seja considerado uma técnica difícil, alguns trabalhos já mostraram que é 

possível (20-23). Essa técnica do RNA de interferência já vem sendo utilizada no nosso 

grupo no modelo de infecção com L. major. Nesse estudo foi demonstrado que na 

ausência ou diminuição do IGF-I no macrófago, por esta abordagem, observou-se uma 

diminuição do parasitismo na infecção com promastigotas, sendo o parasitismo 

recuperado com a reposição de IGF-I extrínseco no sistema, atestando a importância de 

IGF-I na proliferação do parasito (17). 

Diante da existência de diferenças consideráveis em relação a resposta do 

hospedeiro a diferentes espécies de Leishmania, como demonstrado por nosso grupo 

com L. (L.) major e em andamento com L. (L.) amazonensis, desenvolvemos neste 

projeto, o estudo para avaliar o efeito de IGF-I na interação Leishmania (L.) infantum-

macrófago, através da adição de IGF-I recombinante e pelo silenciamento da expressão 

do RNA mensageiro de IGF-I na célula pela técnica de RNA de interferência.  
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