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RESUMO 

 
 

BARSSOTTI AGS. Efeito do fator de crescimento insulina símile I na infecção in vitro 

de macrófagos peritoneais de camundongos por Leishmania L. amazonensis 

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

São Paulo; 2017. 

 

Na infecção por Leishmania a resposta imune se inicia logo após a inoculação de 

promastigotas no indivíduo. Nesse contexto vai haver a participação de diversos fatores 

da resposta imune inata que vai direcionar para uma resposta imune adaptativa 

responsável pela evolução da doença. Um desses fatores que participa dessa interação 

parasito-hospedeiro é o fator de crescimento insulina-símile I (IGF-I). Foi demonstrado 

que o IGF-I extrínseco favorece a proliferação do parasito e progressão da infecção. No 

entanto, IGF-I está presente constitutivamente em macrófagos. Neste trabalho avaliamos 

a expressão do IGF-I, o parasitismo e a produção de óxido nítrico em macrófagos murinos 

infectado por Leishmania (L.) amazonensis e o efeito da inibição de IGF-I no parasitismo 

após o silenciamento do IGF-I por RNA de interferência. Macrófagos peritoneiais foram 

infectados por 2 e 4 horas com promastigotas de L. (L.) amazonensis na presença de soro 

fetal bovino (SFB) 5% e Albumina de Soro Bovino 0,5% (BSA) na presença ou ausência 

de small-interfering RNA (siRNA) de IGF-I e lipossoma (Lipo). As células foram lavadas 

e mantidas depois em meio de cultura por 24, 48 e 72 h. Quando o recombinante para 

IGF-I foi adicionado separadamente durante a incubação inicial o parasitismo aumentou 

em relação ao controle. Quando o siRNA foi adicionado houve diminuição na expressão 

de IGF-I e consequentemente diminuição no parasitismo em relação ao controle. Os 

resultados obtidos sugerem um papel importante de IGF-I na infecção de macrófagos 

peritoneais de camundongos murinos por Leishmania (l.) amazonensis. 

Descritores: Macrófagos, Leishmania, Fator de crescimento Insulin-Like I, Parasitismo, 

Óxido Nítrico, Expressão Gênica. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

BARSSOTTI AGS. Effect of insulin-like growth factor I on the in vitro infection of 

mouse peritoneal macrophages by Leishmania L. amazonensis (dissertation). São Paulo: 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017. 

 

In Leishmania infection, the immune response begins soon after the inoculation of 

promastigotes in the individual. In this context will be the participation of several factors 

of the innate immune response that will direct to an adaptive immune response 

responsible for the evolution of the disease. One of these factors that participates in this 

parasite-host interaction is the insulin-like growth factor I (IGF-I). It has been shown that 

extrinsic IGF-I favors parasite proliferation and infection progression. However, IGF-I is 

constitutively present in macrophages. In this work we evaluated the expression of IGF-

I, parasitism and nitric oxide production in murine macrophages infected with Leishmania 

(L.) amazonensis and the effect of IGF-I inhibition on parasitism after IGF-I silencing by 

RNA from interference. Peritoneal macrophages were infected for 2 and 4 hours with L. 

(L.) amazonensis promastigotes in the presence of 5% fetal bovine serum (FBS) and 0.5% 

Bovine Serum Albumin (BSA) in the presence or absence of IGF-I small-interfering RNA 

(siRNA) and liposome (Lipo). Cells were washed and then maintained in culture medium 

for 24, 48 and 72 h. When the recombinant IGF-I was added separately during the initial 

incubation the parasitism increased relative to the control. When the siRNA was added 

there was a decrease in IGF-I expression and consequently a decrease in parasitism in 

relation to the control. The results obtained suggest an important role of IGF-I in the 

infection of murine mouse peritoneal macrophages by Leishmania (L.) amazonensis. 

Key words: Macrophages, Leishmania, Insulin-like growth factor-I, Parasitism, Nitric 

oxide, Gene expression. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS  

 

 

Objetivo Geral  
 

 Avaliar o efeito do fator de crescimento insulina-símile I (IGF-I) na infecção in vitro de 

macrófagos murino com Leishmania (L.) amazonensis  

 

Objetivos Específicos  

 Avaliar a infecção de macrófagos peritoneais de BALB/c e C57BL/6 com promastigotas 

e amastigotas de Leishmania (L.) amazonensis  

 Avaliar a expressão de IGF-I na infecção de macrófagos peritoneais de BALB/c e 

C57BL/6 com Leishmania (L.) amazonensis  

 Analisar o efeito da inibição de IGF-I no parasitismo e produção de óxido nítrico na 

infecção de macrófagos com Leishmania (L.) amazonensis após silenciamento do IGF-I 

por RNA de interferência  

 Analisar o parasitismo e produção de óxido nítrico na infecção de macrófagos com 

Leishmania (L.) amazonensis após estímulo com IGF-I recombinante nas células tratadas 

com RNA de interferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAS E MÉTODOS 

 

Animais 

 

Foram utilizados camundongos machos SPF BALB/c e SPF C57BL/6, de 45 a 60 

dias de idade, fornecidos pelo Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da USP, 

que foram mantidos no Biotério de Experimentação do Instituto de Medicina Tropical de 

São Paulo, USP, sob temperatura controlada, alimentados com ração balanceada e água 

a vontade. 

 

 

Parasito Leishmania (L.) amazonensis 

A cepa utilizada foi a Leishmania (Leishmania) amazonensis 

(MHOM/BR/1973/M2269). A obtenção de amastigotas foi feita a partir da lesão da pata 

de um animal infectado. As formas promastigotas foram obtidas a partir de cultura de 

amastigotas em meio 199 HANKS suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado 

por calor. Promastigotas em fase estacionária de crescimento foram utilizadas nos ensaios 

de infecção de macrófagos.  

 

Obtenção de macrófagos de peritônio de camundongos 

Os macrófagos foram obtidos do peritônio dos animais pela injeção de 

solução salina tamponada com fosfato utilizando protocolo e técnica cirúrgica 

previamente bem estabelecidos. Após análise da viabilidade e contagem em câmara de 

Neubauer, a concentração celular foi acertada de acordo com o protocolo.  

 

 



Infecção de macrófagos por Leishmania (L.) amazonensis 

 

Após acertada a concentração de células, as placas de cultura foram incubadas 

em estufa úmida com CO2 (5%) a 37ºC “overnight” para adesão dos MØs. Em seguida, 

promastigotas foram colocadas na proporção de 5 parasitos por macrófagos (5:1) por 2 

horas em estufa úmida a 32°C. Os experimentos foram pelo menos em triplicatas. Para 

avaliação do parasitismo por microscopia óptica, foram contadas às cegas 100 células por 

lamínula, atingindo 300 células por experimento, e o resultado final expresso em número 

de parasitos por 100 células. 

 

 

Dosagem de óxido nítrico como nitrito 

A avaliação da produção de óxido nítrico foi determinada segundo Green et 

al. (1982).  

 

Detecção e quantificação de IGF-I 

Purificação de RNA 

 

Para obtenção de RNA total, o RNA foi ressuspenso em água livre de RNAse 

e feita a dosagem por NanoDrop. A integridade das amostras foi demonstrada pelo escore 

260/280 (1,8-2,0 foram considerados aceitáveis). Aproximadamente 1 μg de RNA total 

obtidos foram misturados em uma solução do high capacity cDNA kit para a obtenção do 

cDNA (RT-PCR).  

 



Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) 

 

Foram utilizados iniciadores (“primers”) de amplificação para detecção de 

IGF-I construídos a partir do Gene Bank (número de acesso: NM_010512) do RNA 

mensageiro de camundongos para esse fator de crescimento. Como gene “housekeeping” 

foi utilizado primers específicos para β-actina (número de acesso: NM_00739). A 

quantificação relativa da expressão do RNA mensageiro foi mensurado utilizando a 

comparação do Threshold cycle (CT) do gene alvo (IGF-I) com o gene constitutivo β-

actina. 

 

Tabela 1. 

Sequências dos Primers 

 

Alvo Sequências dos primers 

β-actina Forward 5` GCC TTC CTT CTT GGG TAT GGA ATC 3´ 
Reward 5´ ACG GAT GTC AAC GTC ACA CTT CAT 3´ 

IGF-I 
Forward 5´ TAC TTC AAC AAG CCC ACA GG 3´ 
Reward 5´AGT CTT GGG CAT GTC AGT GT 3´ 

 

 

 

Silenciamento de expressão de mRNA de IGF-I por siRNA 

siRNA de IGF-I  
 

A construção dos small interfering RNAs (siRNAs) tomou como base a 

seqüência do IGF-I do GenBank (número de acesso: NM_010512), usando o software 

IDTSciTools RNAiDesign (Integrated DNA technologies). As seqüências escolhidas 

foram: sense 5´ AAA GGA GAA GGA AAG GAA GUA CAT T 3´ e antisense 5´AAU 

GUA CUU CCU UUC CUU CUC CUU U 3´. 

 



Transfecção Transiente  

 

O método de transfecção foi feito pela transferência mediada por lipídeos 

catiônicos, que encapsula o siRNA de interesse em vesículas membranosas (lipossomos 

artificiais) seguida da fusão destes complexos com a membrana plasmática da célula 

hospedeira.  

Para realizar a transfecção, 150 pM de siRNA em 50µL de meio DMEN sem 

soro fetal bovino (SFB) e 3µL de lipofectamine 2000 (Invitrogen) em 50µL de meio 

DMEN sem SFB foram mantidas a temperatura ambiente por 10 min, homogeneizadas e 

mantidas por 30 min a temperatura ambiente para a formação dos complexos lipossomo-

siRNA. Após incubação, os complexos foram adicionados às placas contendo macrófagos 

infectados ou não por L. amazonensis. Durante 6 horas, as células foram incubadas em 

DMEM sem SFB para possibilitar a entrada do complexo siRNA-lipossomo na célula 

hospedeira. Após incubação, os poços das placas foram lavados com PBS estéril morno 

para retirada do complexo siRNA-lipossomo não internalizado. Após este período, foi 

adicionado meio DMEM acrescido de 0,5% de BSA e as placas foram incubadas por 24 

e 48 horas para avaliação do parasitismo e expressão de mRNA de IGF-I. 

 

Forma de análise dos resultados 

 

A análise estatística foi realizada empregando-se os testes ANOVA e Tukey 

e todas as conclusões foram tomadas ao nível de significância de 5%. Foi realizada uma 

análise descritiva para expor os resultados e a apresentação das variáveis mensuradas foi 

feita em tabelas e gráficos utilizando os softwares Excel 2000 e GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad software, Inc., San Diego, CA, USA). 
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