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RESUMO 

 

USCATA BA. Fator de crescimento insulina-símile I (IGF-I) e sua interação com 

citocinas na infecção in vitro de macrófago murino por Leishmania (L.) infantum. 

São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São 

Paulo; 2019.  

 

O desenvolvimento da leishmaniose visceral (LV), causada por Leishmania 

(Leishmania) infantum, envolve fatores específicos e inespecíficos, como o fator de 

crescimento insulina-símile I (IGF-I). Na LV experimental o papel das citocinas Th1 

e Th2 ainda não está esclarecido, nem o seu efeito associado ao IGF-I. Este projeto 

teve como objetivo elucidar a participação do IGF-I na infecção por L. infantum, 

como também o efeito das citocinas Th1 e Th2 sobre o parasitismo, produção de 

óxido nítrico (NO), atividade de arginase, expressão de mRNA de Nos2, Arg1 e Cat-

2B, em macrófagos derivados de medula óssea de camundongos BALB/c infectados 

com promastigotas de L. infantum e tratados com IGF-I recombinante (rIGF-I) ou 

citocinas IL-4, IL-13 e IFN-γ. Na análise do efeito de rIGF-I, verificamos uma 

diminuição do parasitismo em 24 horas e um aumento em 48h nas células tratadas 

com rIGF-I em relação ao controle sem rIGF-I. Observamos uma diminuição do 

parasitismo nos grupos tratados com as citocinas Th1 e Th2 quando comparado com 

o grupo controle. Foi observada uma diminuição na expressão de mRNA de Igf-I sob 

estímulo de IFN- e um aumento com citocinas Th2. Observamos um aumento na 

expressão de mRNA de Nos2 e Cat-2B, mas um aumento de Arg1 nas células 

infectadas quando comparado com o controle. Nos grupos infectados e estimulados 

com as citocinas, todos os grupos apresentaram aumento na expressão de mRNA de 

Arg1, Nos2 e Cat-2B. No nosso modelo, as citocinas do perfil Th2, IL-4 e IL-13, 

apresentaram um efeito diferente no parasitismo e no metabolismo de L-arginina, 

assim como IFN-, quando comparado com a infecção por L. major. Na infecção por 

L. infantum as citocinas IL-4, IL-13, IFN-γ e o IGF-I têm efeitos diferentes dos 

observados com as cepas dermotrópicas.  

Descritores: Leishmania infantum. Fator de crescimento insulina-símile I. 

Parasitismo. RNA. Óxido nítrico. Expressão Gênica. 



 

ABSTRACT 

 

USCATA BA. Insulin-like growth factor I (IGF-I) and its interaction with cytokines 

in murine macrophage infection in vitro by Leishmania (L.) infantum. São Paulo: 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2019.  

 

The development of visceral leishmaniasis (VL), caused by Leishmania 

(Leishmania) infantum involves specific and nonspecific factors such as insulin-like 

growth factor I (IGF-I). In experimental VL the role of Th1 and Th2 cytokines is still 

unclear, nor is their effect associated with IGF-I. This project aimed to elucidate the 

participation of IGF-I in L. infantum infection, as well as the effect of Th1 and Th2 

cytokines on parasitism, nitric oxide (NO) production, arginase activity and Nos2, 

Arg1 and Cat-2B mRNA expression, in bone marrow-derived macrophages of 

BALB/c mice infected with L. infantum promastigotes and treated with recombinant 

IGF-I (rIGF-I) or cytokines IL-4, IL-13 and IFN-γ. In the analysis of the effect of 

rIGF-I, we observed a decrease in parasitism at 24 hours and an increase at 48h in 

rIGF-I-treated cells compared to control without rIGF-I. We observed a decrease in 

parasitism in the groups treated with cytokines Th1 and Th2 when compared with the 

control group. A decrease in Igf-I mRNA expression was observed under IFN- 

stimulation and an increase with Th2 cytokines. We observed an increase in Nos2 

and Cat-2B mRNA expression, but an increase in Arg1 in infected cells compared to 

the control. In groups infected and stimulated with cytokines, all groups showed 

increased mRNA expression of Arg1, Nos2 and Cat-2B. In our model, Th2 profile 

cytokines, IL-4 and IL-13, had a different effect on parasitism and metabolism of L-

arginine as well as IFN- when compared to L. major infection. In L. infantum 

infection, cytokines IL-4, IL-13, IFN-γ and IGF-I have different effects than those 

observed with dermotropic strains. 

 

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

Nitric Oxide. Gene expression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose é um conjunto de doenças endêmicas tropicais causadas por 

parasitos do gênero Leishmania que se classificam filogeneticamente na ordem 

Kinetoplastida e família Trypanosomatidae1. As leishmanioses são consideradas 

doenças tropicais negligenciadas e são endêmicas em 98 países, com uma 

estimativa de 700.000 e 1 milhão de casos novos e entre 26.000 e 65.000 mortes 

que acontecem por ano2. 

A forma clínica da doença depende da espécie de Leishmania que causa a 

infecção, mas também está influenciada pela biologia do vetor e os fatores do 

hospedeiro, como a constituição genética e imunológica do hospedeiro3,4. A 

infecção pode ser assintomática ou pode apresentar um espectro de manifestações 

clínicas que variam desde lesões cutâneas localizadas, disseminadas ou difusas, 

lesões mucosas e acometimento de órgãos como fígado e baço5. 

Durante o seu ciclo de vida, a Leishmania apresenta as formas promastigota 

e amastigota. A promastigota caracteriza-se por ser flagelada, móvel e alongada, 

desenvolvendo-se no tubo digestivo de flebótomos. A amastigota é a forma 

intracelular obrigatória dos vertebrados, com flagelo interno, imóvel, ovalada ou 

arredondada6,7. 

A transmissão da doença ocorre quando as fêmeas de dípteros, pertencentes 

ao gênero Lutzomyia, realizam o repasto sanguíneo e inoculam promastigotas 

metacíclicas, forma infectante. Estas formas penetram nas células do sistema 

fagocitário mononuclear, transformando-se em amastigotas, que se multiplicam 

intensamente, promovendo o rompimento de células macrofágicas, podendo ser 

fagocitadas por outras células. O inseto, ao picar o hospedeiro parasitado, ingere 

macrófagos parasitados por amastigotas. Em seguida, amastigotas presentes no 

intestino médio do inseto se transformam em promastigotas. Estas se multiplicam, 

alcançam o aparelho bucal e são inoculadas no hospedeiro durante repasto 

sanguíneo8,9 (Figura 1). 
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Figura 1 - Ciclo da Leishmania (Fonte: Burza et al.3) 

 

Na Leishmaniose visceral (LV) os parasitos infectam baço, fígado 

produzindo esplenomegalia e hepatomegalia, podendo também acometer gânglios 

linfáticos e medula óssea resultando em uma variedade de sintomas que inclui 

anemia frequente, trombocitopenia, neutropenia, que geralmente são fatais se não 

respondem ao tratamento3, embora a maioria das infecções permaneçam 

assintomátias10. Como o baço, fígado, e a medula óssea são ricos em células do 

sistema fagocítico mononuclear, a doença na sua forma ativa é fatal em mais de 

95% dos casos quando não tratada11,12. A maioria dos casos de LV ocorre no Brasil, 

África Oriental e no Sudeste Asiático. Estima-se 0.9-1.6 milhões de casos, e até 

90.000 casos novos por ano com uma taxa de mortalidade de 10%3,13. Em 2017 

notificou-se mais de 95% dos novos casos à OMS em 10 países: Bangladesh, Brasil, 

China, Etiópia, Índia, Quênia, Nepal, Somália, Sudão do Sul e Sudão2. 

A LV é uma zoonose causada pelo protozoário Leishmania (Leishmania) 

infantum (syn chagasi)12. Esta espécie foi descrita pela primeira vez pelo 

bacteriólogo francês Charles Jules Henry Nicolle (1866–1936) em crianças de 

Tunísia que sofriam anemia esplênica em 190814, transmitido pela picada do 

flebotomíneo fêmea da espécie Lutzomyia longipalpis15. 
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No passado, a LV foi descrita como uma doença imunossupressora, porque 

os pacientes apresentavam falta de reatividade ao antígeno de Montenegro, os 

linfócitos não proliferavam em resposta à estimulação com antígenos de Leishmania 

e a resposta efetora aos antígenos de Leishmania spp. in vitro tinha um padrão 

ineficiente16. Embora estudos posteriores mostrassem, que ao contrário ao que se 

espera de uma doença immunossupressora, o sistema imune na LV está altamente 

ativado, pois produz abundantemente citocinas pró e anti-inflamatórias ao nível 

sistêmico17,18. 

Dentre as células do sistema imune, os macrófagos são células chave na 

infecção por Leishmania, podendo atuar como célula hospedeira para os parasitos, 

assim como células apresentadoras de antígeno ou como células efetoras, e atuam 

tanto na fase inespecífica quanto na fase específica da resposta imune19. No início, a 

interação promastigota-macrófago se dá entre moléculas de superfície e receptores 

de membrana, como o receptor de fibronectina, de manose e os receptores de 

fragmentos do complemento CR1 e CR320. O macrófago internaliza o parasito por 

fagocitose formando o vacúolo parasitóforo, esse vacúolo funde-se com o lisossomo 

formando o fagolisossomo onde enfrenta diminuição do pH entre 4,7 a 5,421. No 

macrófago há também produção de moléculas reativas de oxigênio e nitrogênio, 

principalmente peróxido de hidrogênio (H2O2) e óxido nítrico (NO), importantes 

para o controle da infecção22,23. 

 No macrófago, além de mecanismos leishmanicidas e de controle da 

infecção, há mecanismos que favorecem a proliferação do parasito. Uma das vias 

metabólicas importantes no macrófago no controle ou crescimento da Leishmania, é 

a via de metabolização da L-arginina. Quando a L-arginina é oxidada pela enzima 

óxido nítrico sintase 2 (NOS2) é gerado o óxido nítrico (NO) o qual é um dos 

principais elementos leishmanicidas23,24. Quando a L-arginina é hidrolisada pela 

enzima arginase são geradas poliaminas as quais são consideradas nutrientes 

essenciais para a Leishmania25,26. O influxo da L-arginina no macrófago a partir do 

meio extracelular ocorre pelo transportador de aminoácidos catiônicos 2 (CAT-2B), 

que é uma isoforma do sistema transportador catiônico de aminoácidos clássico y + 

(SLC7) 29 (Figura 2). Este influxo de L-arginina pode refletir na geração de 

poliaminas e/ou NO. A maneira como os macrófagos vão ser ativados tem um papel 
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fundamental no desenvolvimento da infecção por Leishmania, podendo direcionar a 

resposta imune adaptativa25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Metabolismo da L-arginina  

 

A infecção in vivo de camundongo por Leishmania major é o modelo mais 

amplamente estudado nas leishmanioses para estudo da resposta imune específica. 

Neste modelo, inicialmente foi observado que a linhagem de camundongo BALB/c 

era suscetível à infecção e a linhagem C57BL/6 resistente. Estudando as populações 

de linfócitos, observou-se que subpopulações de linfócitos TCD4+ estavam 

implicadas na suscetibilidade (Th2) e na resistência (Th1)19. 

Quando ocorre a predominância das células do tipo Th1 durante a 

infecção, citocinas como IL-2, IFN-, TNF-β e IL-12 serão produzidas, ativando os 

macrófagos a induzirem a produção de óxido nítrico, que metaboliza a L-arginina, 

gerando citrulina e NO, associada ao aumento da atividade microbicida, e outro 

metabólito intermediário desta enzima o Nω-hidroxi-L-arginina (NOHA), impede a 

ação da arginase e consequentemente levando a destruição dos parasitos27,28. Mas, 

se predominarem as células do tipo Th2, serão produzidas principalmente IL-4, IL-

10, TGF-β e IL-13, que ativam os macrófagos de forma alternativa promovendo a 

expressão da arginase I em macrófagos produzindo L-ornitina, uréia e poliaminas e 
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os parasitos não só não são eliminados, mas continuam proliferando. Um dos 

mecanismos de escape utilizados pelo parasito é o direcionamento da resposta 

imune do hospedeiro para um perfil Th227. 

É ainda controverso o papel das citocinas na LV. Foi demonstrado na LV 

humana, que o IFN-γ tem sido associado com a resposta protetora, pelo tratamento 

combinado ao antimônio favorecendo a cura clínica em pacientes da Índia30. Outro 

estudo demonstrou que a resposta ao tratamento estava associada com o aumento de 

IFN-γ no soro de pacientes e uma diminuição da IL-10 e TGF-β31,estas duas últimas 

citocinas são inibitórias da função do macrófago e bloqueiam a produção de 

metabólitos do oxigênio e do nitrogênio que atuam no controle parasitário. 

O padrão de resposta imune protetora na LV humana foi comparado com 

um estudo em camundongos infectados com L. donovani. Os animais apresentaram 

uma formação eficiente de granuloma no fígado envolvendo células residentes de 

Kupffer, monócitos, células T CD4+ e T CD8+ que em conjunto expressam IFN-γ, 

IL-12, IL-4 e níveis moderados de TNF32. A produção de IFN-γ por células da 

resposta inata como células NK e NKT também é importante nesta fase inicial de 

formação de granuloma e de controle do parasito, assim como na produção de IL-12 

pelas células dendríticas e macrófagos. Em contraste, a doença no baço envolve a 

quebra na arquitetura normal do tecido induzida pela exagerada produção de TNF 

pelos macrófagos e de IL-1032. 

Além dessa resposta imune adaptativa, a fase inicial, onde fatores 

inespecíficos têm atuação, é crucial na evolução da infecção. Durante a fase inicial 

da infecção por Leishmania é importante que o macrófago não seja ativado 

eficientemente para garantir a sobrevivência do parasito. Alguns fatores de 

crescimento foram descritos como suprimindo a resposta do macrófago ou 

auxiliando na sobrevivência do parasito, entre eles o fator estimulador de colônias 

de granulócitos-macrófagos (GM-CSF)33, fator de necrose tumoral alpha (TNF-

α)33e o fator de transformação de crescimento-β (TGF-β)35. 

Além destes fatores, estudos realizados pelo grupo da Profa. Hiro Goto 

demonstraram a participação do fator de crescimento insulina-símile-I (IGF-I) na 

infecção por Leishmania, mostrando seu efeito tanto na resposta inespecífica quanto 

na específica. 



19 
 

O IGF-I é um hormônio com atividade autócrina e parácrina, é um 

polipeptídeo que estimula a proliferação e a diferenciação de uma ampla variedade 

de células, afeta o metabolismo celular e é importante na inflamação, ativação 

imune e cicatrização tecidual36,37. Pode-se detectar tanto na circulação sanguínea, 

nos tecidos, assim como em células importantes na resposta imune como os 

macrófagos38,39, células Natural Killer (NK), monócitos, células B e células T 

(CD4+ e CD8+)40, embora a produção principal seja no fígado. 

Esse fator faz parte da família de proteínas IGF, composta por IGF-I, IGF-

II, receptor de IGF-I, receptor de IGF-II e seis proteínas de ligação a IGF (IGFBP 1-

6). O receptor do fator de crescimento insulina-símile I (IGF-IR) é um receptor 

transmembrana, altamente conservado, da família dos receptores tirosina quinase 

RTK (classe II). É composto por duas subunidades extracelulares alfa e duas 

subunidades intracelulares beta. Têm 70% de homologia estrutural ao receptor de 

insulina (IR), especialmente no domínio tirosina quinase (84%)41. A interação IGF-

I/IGF-IR ativa vias de sinalização de proliferação celular e anti-apoptose.  

O grupo da Profa. Hiro Goto mostrou que o IGF-I induz uma proliferação 

de promastigotas e amastigotas de Leishmania sp. nos estudos in vitro, como 

também, a fosforilação de proteínas transmembrana e proteínas de sinalização 

intracelular em Leishmania mexicana. Também, observou-se um aumento do 

número de parasitos nas lesões assim como aumento no tamanho das lesões. Esses 

resultados sustentam o efeito do IGF-I como elemento inespecífico importante na 

interação Leishmania-hospedeiro42,43,44,45,46,47. 

Pesquisas posteriores do grupo mostraram a influência do IGF-I extrínseco 

na expressão e atividade da enzima Arginase, na produção de óxido nítrico (NO) e 

no parasitismo. Promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis foram incubadas 

com IGF-I recombinante o que levou a um aumento na expressão e atividade da 

enzima arginase. Nos macrófagos infectados por Leishmania (L.) amazonensis 

incubados com IGF-I recombinante, observou-se um aumento também na expressão 

e atividade da arginase, aumento do parasitismo e uma diminuição na produção de 

NO. Também foi avaliada a influência do NOHA (produto intermediário da via da 

expressão do NOS2 que inibe a via da arginase) sobre a expressão e atividade da 

arginase, observou-se que o NOHA diminui a expressão e atividade da arginase 
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tanto nos promastigotas como nos macrófagos infectados e produz, também, um 

aumento da produção de NO e uma diminuição do parasitismo. Também foi 

observado que o efeito do NOHA pode ser revertido parcialmente acrescentando 

IGF-I recombinante46. 

Em outro estudo utilizando IGF-I intrínseco, se observou um aumento da 

expressão do Igf-I em macrófagos de camundongos BALB/c infectados com L. 

major quando estimulados com as citocinas do perfil Th2 (IL-4 e IL-13), já quando 

o sistema é estimulado com IFN- tanto o parasitismo e os níveis do mRNA do 

IGF-I diminuem, demonstrando uma relação entre as citocinas e a expressão do 

IGF-I47,48. 

Esses resultados sugerem que o IGF-I está relacionado com a resposta 

imune adaptativa nos perfis Th1 e Th2, sendo um fator que poderia explicar 

diferenças na suscetibilidade e resistência que não são explicados com base somente 

no perfil de citocinas produzidas. A possível participação de IGF-I nessa modulação 

se baseia nos estudos in vitro que demonstraram que certas citocinas atuam sobre a 

expressão de IGF-I. 

Neste contexto cabe salientar que as citocinas Th1 e Th2 têm efeitos 

diferentes na produção de IGF-I em macrófagos: citocinas Th2, como IL-4 e IL-13, 

estimulam a produção de IGF-I48,49, enquanto que IFN-γ inibe a produção. Sabe-se 

que nos macrófagos durante a ativação clássica (através  de IFN-γ e 

lipopolissacarídeos) e a ativação alternativa (através de IL-4 e IL-10), é 

fundamental a participação do CAT-2B para gerar o influxo de L-arginina que é 

substrato para atividade de NOS2 e da arginase respectivamente29. 

Além disso para reforçar esses achados, estudos feitos no grupo utilizando 

IGF-I intrínseco, na infeção de macrófagos da linhagem macrófágica RAW 264.7 

com Leishmania major, mostraram que o IGF-I do macrófago envolve o 

promastigota em toda superfície após a fagocitose, quando analisado por 

microscopia confocal, e se concluiu que existe interação do IGF-I com os 

promastigotes no macrófago51. 

Posteriormente, nosso grupo analisou o efeito do IGF-I intrínseco, 

utilizando a técnica do silenciamento gênico pós-transcricional do mR N A d e  

IGF-I pela técnica de RNA de interferência (siRNA). Em macrófagos da linhagem 
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RAW 264.7 infectados por Leishmania major, mostrou-se que a diminuição da 

expressão do mRNA de IGF-I induz a diminuição significante do parasitismo 

quando comparado ao grupo controle sem siRNA. Também foi observado que nos 

grupos tratados com siRNA e estimulados com as citocinas do tipo Th2 (IL-4, IL-13 

e ambas simultaneamente), o grau do parasitismo não aumentou como esperado em 

resposta a essas citocinas Th2. No entanto, o parasitismo aumentou em resposta a 

citocinas Th2 mediante a reposição utilizando IGF-I recombinante (rIGF-I). Esses 

resultados sugeriram que a presença do IGF-I é necessária para promover a 

proliferação de Leishmania e que o IGF-I é um elemento efetor das ações da 

citocina IL-4, envolvendo a via PI3K/Akt durante a infecção por L. 

major48.Também nosso grupo avaliou o efeito do IGF extrínseco, em macrófagos 

THP-1 com Leishmania infantum onde se mostrou uma diminuição do parasitismo, 

e uma tendência de aumento da produção do óxido nítrico e também da atividade da 

arginase52. 

As diferentes manifestações clínicas nas leishmanioses são um reflexo da 

influência das características do hospedeiro e da espécie da Leishmania envolvida. 

No modelo experimental em camundongos, há uma diferença considerável na 

evolução da infecção e na resposta imune na dependência de espécies que 

determinam a doença visceral, i.e. L. (L.) donovani e L. (L.) infantum quando 

comparado a L. (L.) major. 

Nos modelos experimentais de LV, quando é utilizado o camundongo 

BALB/c infectado com L. (L.) infantum, este se mostra suscetível nas duas 

primeiras semanas, após este tempo, a doença é controlada pela imunidade do 

hospedeiro53. No aprofundamento dos estudos da resposta imune, em diferentes 

pesquisas, evidencia-se a importância dos linfócitos T na resistência contra L. (L.) 

donovani, com a participação de citocinas IFN-γ e IL-2 que controlam a infecção 

nas primeiras semanas. Estudos da IL-10, citocina Th2, sugerem um papel 

importante desta na suscetibilidade independentemente da expressão de IFN-γ. 

Outros estudos mostraram ainda que o IL-4 não tem influência na suscetibilidade na 

infecção por L. donovani54,55. 

Os dados das pesquisas no modelo de resistência BALB/c infectado com 

L. donovani mostraram um perfil de expressão de citocinas diferente ao perfil que 



22 
 

mostra o modelo de suscetibilidade BALB/c por L. major56. Esta diferença na 

evolução da infecção em camundongos BALB/c, sendo suscetível à infecção por L. 

(L.) major e resistente com L. (L.) donovani e L. (L.) infantum levanta a necessidade 

de se estudar com cada espécie de Leishmania os mecanismos de interação 

Leishmania-macrófago. 

Neste projeto utilizamos macrófagos derivados de medula óssea de 

camundongos BALB/c para estudar os primeiros momentos da infecção no modelo 

de resistência. Avaliamos a participação da expressão do Nos2, Cat-2B, arginase e 

Igf-I e seu receptor, Igf-IR, na infecção por Leishmania infantum, como também o 

efeito das citocinas Th1 (IFN-γ) e Th2 (IL-4 e IL13) sobre o parasitismo, produção 

de NO e atividade de arginase, procurando desvendar a sua importância na 

leishmaniose visceral. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

a) Avaliar a influência do IGF-I e as citocinas Th1 (INF-γ) e Th2 (IL-4 e IL-13) 

na infecção por promastigotas de Leishmania (L.) infantum nos macrófagos 

murinos derivados de medula óssea. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

Em macrófagos derivados de medula óssea de camundongos BALB/c 

infectados por promastigotas de Leishmania (L.) infantum: 

 

a) Avaliar os efeitos das citocinas Th1 (INF-γ) e Th2  (IL-4 e IL-13) no 

parasitismo; 

b) Avaliar os efeitos das citocinas Th1 (INF-γ) e Th2  (IL-4 e IL-13) na 

expressão de mRNA de Igf-I, Igf-IR, Nos2, Arg1 e Cat-2B; 

c) Avaliar a produção de óxido nítrico (NO) e atividade da arginase. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos BALB/c SPF (specific pathogen free) machos 

de 45-60 dias com 20 g de peso, fornecidos pelo Biotério Central da Faculdade de 

Medicina da USP, e foram mantidos no Biotério de Experimentação do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo da USP, sob temperatura controlada, alimentados 

com ração balanceada e água a vontade. Todo protocolo experimental foi aprovado 

pelo Comitê de Ética de Uso de Animal do IMT (CEUA n° 086/14 e 087/14). 

 

3.2 Parasitos e células 

Foram utilizados a cepa Leishmania (Leishmania) infantum 

(MHOM/BR/72/LD) e macrófagos derivados de medula óssea de camundongos 

BALB/c SPF. 

 

3.3 Manutenção da cepa de L. (L.) infantum 

Para manutenção da cepa de Leishmania foram infectados hamster a cada 2 

meses. Os animais foram anestesiados com isoflurano (BaxterHealthcare, EUA), por 

via inalatória (concentração alveolar mínima de 1,5%), e posteriormente foram 

inoculados via intraperitoneal com amastigotas obtidas por homogeneização de baço 

de animal infectado com L. (L.) infantum.  

 

3.4 Obtenção de promastigotas de L. (L.) infantum 

As promastigotas foram obtidas a partir de cultura de amastigotas 

provenientes do baço de hamster infectados com L. (L.) infantum e cultivadas em 

meio 199 (Invitrogen, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, 

Cripion, Brasil) inativado a 56ºC por 30 minutos, 5% de urina humana, penicilina 

100UI/mL, gentamicina 10μg/mL, L-glutamina 2mM, Hepes 10 mM e Hemina 

20mg/mL e mantidas em estufa a 26oC.Uma pequena alíquota da cultura era diluída 

em solução salina tamponada com fosfatos (phosphate-buffered saline = PBS), 

contendo formaldeído a 0,4% e os parasitos, quantificados em câmara de Neubauer, 
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para estabelecer o repique, que foi realizado no máximo três vezes. Para os ensaios 

de infecção foram utilizadas promastigotas em fase estacionária de crescimento. 

 

3.5 Cultura celular de monócitos 

 

 3.5.1 Obtenção de células de medula óssea de camundongos 

Para este procedimento os camundongos BALB/c foram eutanasiados por 

asfixia em câmara de CO2 para excisão das epífises e extração de fêmur e também da 

tíbia, lavando o conteúdo medular de cada osso com uma seringa de 10 mL e agulha 

26G com meio RPMI 1640(Roswell Park Memorial Institute, GIBCO, Life 

Technologies, Brasil). A suspensão celular foi centrifugada a 1200RPM por 10 min. 

 

3.5.2 Diferenciação das células provenientes da medula óssea em 

macrófagos 

 Células da medula óssea de camundongos BALB/c foram usadas para gerar 

macrófagos derivados de medula óssea (BMDM)(56) utilizando meio condicionado 

de células L929 (LCCM) como fonte de fator estimulante de colônias de 

granulócitos/macrófagos o qual induz a diferenciação dos monócitos em 

macrófagos(57). 

Todo o conteúdo medular de cada osso foi centrifugado a 1200RPM por 10 

min, o pellet obtido foi ressuspendido em meio RPMI 1640 suplementado com 10% 

de SFB, 30% LCCM, 100 U/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina, 

glutamina 2 mM e distribuído e mantido em placas de Petri de poliestireno (BD 

Biosciences), sendo um fêmur e tíbia por placa, por 7 dias em estufa a 37 °C com 

atmosfera de 5% CO2. No quarto dia foi acrescentado mais 10 mL de meio RPMI 

1640 suplementado com 10% de SFB e 30% LCCM por placa. Ao final do período o 

sobrenadante das placas foi descartado e se adicionou 10 mL de PBS gelado a cada 

placa, deixando-as em gelo por 10 min. Cell scraper (Corning Inc.) foi utilizado para 

descolar os macrófagos diferenciados das placas e posteriormente centrifugados a 

1500RPM por 5 min e 1200RPM por 10 min a 4 °C . Os macrófagos obtidos foram 

contados em câmara de Neubauer e plaqueadas em lamínulas redondas nas placas de 

cultivo de 24 poços (COSTAR) em concentração de 2 x 105 células/mL  em meio 
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RPMI1640 com 0.5% BSA(albumina bovina sérica livre de insulina, Sigma-Aldrich) 

por 18 h para adesão dos macrófagos nas lamínulas, incubados a 37 °C em estufa 

com atmosfera de 5% de CO2 para subsequente utilização nos experimentos de 

infecção. 

 

3.6 Infecção de macrófagos com promastigotas de Leishmania infantum 

 Após as 18h de incubação, os macrófagos não aderidos foram retirados por 

uma lavagem com PBS morno, e logo depois infectados com promastigotas de 

Leishmania infantum em proporções 10:1 (parasito:célula) por 4 h de incubação a 37 

°C em estufa com atmosfera de 5% de CO2. Após a infecção, as culturas foram 

lavadas 2 vezes com PBS morno e incubadas com RPMI 1640 contendo 0.5% BSA. 

 

3.7 Avaliação do parasitismo 

Após o período de incubação as lamínulas foram fixadas e coradas com o kit 

de corantes INSTANT PROV®(NewProv®, Brasil), e depois fixadas em lâminas 

para microscopia com Entellan (Fisher Scientific). Para avaliação do parasitismo, 

lâminas foram observadas por microscopia óptica para contagem, sendo 300 células 

por lamínula e o resultado final expresso em número de amastigotas por 100 células, 

para obter finalmente as porcentagens de infecção e posterior determinação das taxas 

de infecção. Os experimentos foram realizados em triplicatas em todos os 

tratamentos e/ou estímulos, e os sobrenadantes coletados para dosagem do óxido 

nítrico. 

 

3.8 Efeito do IGF-I na infecção de macrófagos por Leishmania (L.) infantum 

Os macrófagos infectados por Leishmania (L.) infantum como supra-descrito 

(item 3.6) foram tratados com IGF-I recombinante humano (50ng/ml e 100ng/ml), 

depois das 4 h de infecção, em cada poço da placa de acordo com o tratamento 

planificado para avaliar seu efeito sobre o parasitismo e a expressão do IGF-I. 

 

3.9 Influência das citocinas IFN-γ, IL-4 e IL-13 na infecção 

Os macrófagos infectados por Leishmania (L.) infantum (item 3.6) foram 

tratados com citocinas do tipo Th1, IFN-γ (200U/mL) e com citocinas do tipo Th2 
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(IL-4, 2ng/mL e IL-13, 5ng/mL)(48) depois das 4 h de infecção, em cada poço da 

placa de acordo com o tratamento planificado, para avaliar seu efeito sobre o 

parasitismo e a expressão do mRNA de Igf-I, Igf-IR, Nos2, Arg1 e Cat-2B. 

 

3.10 Dosagem de óxido nítrico 

Para determinar a dosagem de óxido nítrico (NO) em sobrenadantes de 

culturas celulares, foi utilizada a Reação de Griess(58),pela qual se quantifica a 

geração de nitrito (NO2
-) - produto de degradação de NO - liberado de culturas de 

células(59). Após os tempos de tratamento de 24, 48 e 72 h com as citocinas IL-4,IL-

13 e IFN-γ, o sobrenadante de cada poço foi coletado para a realização da Reação de 

Griess. Para a quantificação de NO, foram adicionados 50 µL de sobrenadante das 

cultura a 50 µL do reagente de Griess (solução A: sulfanilamida 1% em água e 

solução B: NAP em 5% de H3PO4) (v/v), em cada poço de placa de 96 poços, 

incubando-se a reação por 10 min a temperatura ambiente. A determinação da 

concentração de nitrito foi feita com base em curva padrão determinada a partir de 

concentrações conhecidas de NaNO3 (concentração inicial de 100 µM). A leitura das 

DOs foi realizada em espectrofotômetro de placa (Labsystems, Multiskan EX) com 

filtro de 540 nm. 

 

3.11 Atividade da arginase 

Atividade da arginase foi medida pela produção de uréia, produto da hidrólise 

da L-arginina causada pela enzima arginase presente nos macrófagos 

infectados(60).Os macrófagos infectados por Leishmania (L.) infantum como supra-

descrito (item 3.6) foram retirados da estufa e imediatamente foram coletados e 

armazenados a -80 °C os sobrenadantes. Macrófagos infectados e não infectados, 

foram lisados com 100μL de Triton-100 e 0.01% com inibidor de proteases (Protease 

Inhibitor Mix G 39101, Serva) 10μL/mL. Para ativação da enzima arginase, 50μL 

dos lisados foram misturados com 50μL de MnCl2 10 mM e Tris-Cl 50 mM pH 7,4 e 

incubados a 55 ºC por 10 minutos.  

Após a ativação da enzima, acrescentaram-se 25μL de L-arginina (Sigma, 

Brasil) 0,5 M pH 9,7 e incubados a 37 ºC por 45 minutos. A reação foi parada com 

adição de 400μL de H2SO4/H3PO4/H2O (1/3/7 v/v/v).  
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Foram acrescentados 25μL de α-isonitrosopropiophenone (ISPF) (Sigma, 

Brasil) 9% diluído em etanol 100% e incubado a 95 ºC por 45 minutos. A 

concentração de uréia foi avaliada por espectrofotometria a 540nm (Multiskan 

MCC/340 P versão 2,20 Labsystems, Finlândia), onde uma unidade da atividade 

enzimática (U) foi definida como a quantidade de enzima que forma 1μmol de uréia 

por minuto.  

 

3.12 Quantificação de mRNA de Igf-I, Igf-IR, Nos2, Arg1e Cat-2B 

  

 3.12.1 Purificação de RNA 

O RNA total foi extraído de 2 x 106 células/mL, as células foram 

ressuspendidas em 1mL de TRIZOL (Invitrogen) e adição de 200μL de clorofórmio. 

A centrifugação foi realizada a 12000 RPM por 15 minutos a 4°C, à fase aquosa 

separada foi adicionado isopropanol (v/v) e a mistura mantida por 30 minutos a 

temperatura ambiente. Novamente foi realizada a centrifugação, onde foi obtido um 

pellet, ao qual foi adicionado 1ml de etanol 75%. Após nova centrifugação, o 

sobrenadante foi descartado. O pellet foi deixado à temperatura ambiente por 10 

minutos e foi ressuspendido em água livre de RNAse. O RNA obtido foi 

quantificado e analisado por espectrofotometria a 260/280nm.  

 

 3.12.2 Obtenção do cDNA 

1μg da amostra de RNA total foi adicionado a 6μL do reagente High 

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems) e o cDNA foi 

sintetizado segundo as recomendações do fabricante.   

 

 3.12.3 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) 

Foram utilizados os seguintes iniciadores (primers) de amplificação, 

correspondentes para sequências de camundongos: 
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Tabela 1- Sequência de iniciadores (primers) de amplificação, utilizados na qPCR 

 

Foram misturados 1g de cDNA com 12.5µL do reagente SYBR® Green (2X) 

(Applied Biosystems, EUA), 1 µL de cada primer a 5.0pMol/µL e 9.5µL de água 

Milli-Q autoclavada segundo as instruções do fabricante. A quantificação relativa da 

expressão do RNA mensageiro foi mensurada utilizando a comparação do Threshold 

cycle (CT) do gene alvo (Igf-I, Igf-IR, Nos2, Arg1 e Cat-2B) com o gene constitutivo 

β-actina. Para a análise da expressão normalizamos os resultados, ou seja, 

descontamos o CT obtido do gene constitutivo do CT do gene alvo de cada amostra 

(ΔCT). Em seguida, para as comparações dos resultados entre os diferentes grupos, 

calculamos em relação ao valor de ΔCT somente da célula, isto é, sem infecção e 

sem estímulo (ΔΔCT) e o valor final foi obtido da equação: 2- ΔΔCt 60. 

 

 

 

Igf-I Forward: 5′ TAC TTC AAC AAG CCC ACA GG 3′ 

Reward:  5′ AGT CTT GGG CAT GTC AGT GT 3′ 

Arg1 Forward: 5′ AGC ACT GAG GAA AGC TGG TC 3′  

Reward: 5′ CAG ACC GTG GGT TCT TCA CA 3′ 

Nos2 Forward:5′ AGA GCC ACA GTC CTC TTT GC 3′  

Reward: 5′ GCT CCT CTT CCA AGG TGC TT 3′ 

Cat-2B Forward: 5′ TAT GTT GTC TCG GCA GGC TC 3′  

Reward: 5′GAA AAG CAA CCC ATC CTC CG 3′ 

Igf-IR Forward: 5′AGC AGC TGG AAG GGA ACT ACT CCT 3’ 

Reward: 5′GCA AAG TAC ATC TTT CCG GAC CTG 3’ 

β-actina Forward: 5′ GCC TTC CTT CTT GGG TAT GGA ATC 3′  

Reward: 5′ ACG GAT GTC AAC GTC ACA CTT CAT 3′ 
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3.13 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 2007 e 

GraphPad Prism 5.0 (GraphPad software, Inc., San Diego, CA, USA). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Padronização da infecção de macrófagos derivados de medula óssea com 

promastigotas de Leishmania (L.) infantum 

 

Iniciamos nossos estudos com a padronização da infecção de macrófagos 

derivados de medula óssea com promastigotas de Leishmania (L.) infantum. 

Utilizamos diferentes proporções de parasitos:macrófagos (5:1 e 10:1)  pelo período 

de infecção de 4 horas e incubados por 24, 48 e 72 horas de incubação. Os resultados 

foram expressos pelo número de parasitos por 100 células.  

Observamos que a proporção 10:1 apresentou um maior parasitismo do que 

a proporção 5:1, com uma diminuição no número de parasitos no decorrer da 

infecção fecção por L. infantum. Portanto, foi escolhida a proporção 10:1 como a 

proporção padrão para a continuidade dos experimentos (Figura 3). 

 

Figura 3 - Parasitismo (mediana e intervalo entre percentis 25 e 75) de macrófagos 

derivados de medula óssea infectados com promastigotas de 

Leishmania (L.) infantum em diferentes proporções (5:1 e 10:1) por 4 

horas de infecção no período de incubação de 24, 48 e 72 horas. O 

resultado é representativo de três experimentos realizados. *=p<0,05 

(Testes de ANOVA e Tukey). 
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4.2 Efeito do IGF-I recombinante no parasitismo de macrófagos derivados de 

medula óssea infectados por Leishmania (L.) infantum 

 

 Para avaliar o efeito de IGF-I sobre o parasitismo, estudamos a infecção de 

macrófagos derivados de medula óssea com promastigotas de L. (L.) infantum na 

presença do IGF-I recombinante (rIGF-I) nas concentrações de 50 e 100ng/mL.   

 Macrófagos estimulados com rIGF-I apresentaram em 24 horas, 75 

parasitos/100 células (mediana) no grupo controle, 71 parasitos sob estímulo de 

50ng/mL rIGF-I e 49 parasitos com 100ng/mL. Em 48h, observamos 46 parasitos no 

controle, 61 parasitos sob estímulo de 50ng/mL e 84 parasitos com 100 ng/mL. Em 

72h, observamos 26 parasitos no grupo controle, 39 parasitos sob estímulo de 

50ng/mL e 32 parasitos com 100ng/mL (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 - Efeito do IGF-I recombinante sobre o parasitismo de macrófagos 

derivados de medula óssea infectados com promastigotas de 

Leishmania (L.) infantum (10 parasitos/célula) sob estimulo de rIGF-I 

(50 e 100ng/mL) em 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Número de 

parasitos por 100 células (mediana e intervalo entre percentis 25 e 75). 

Um experimento representativo de três realizados. *=p<0,05 (Testes 

de ANOVA e Tukey). 
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4.3 Efeitos de citocinas Th1 e Th2 no parasitismo na infecção de macrófagos 

derivados de medula óssea infectados por Leishmania (L.) infantum 

 Na análise do efeito das citocinas na infecção in vitro de macrófagos de 

medula óssea, as células infectadas foram estimuladas com citocinas Th1 (IFN-) e 

Th2 (IL-4, IL-13 e ambas simultaneamente).  

 Na avaliação do parasitismo, observamos em 24 horas, 92 parasitos/100 

células (mediana) no controle, 46 parasitos sob estímulo de IFN- e 70 com IL-4, 75 

com IL-13 e 56 com IL-4 e IL-13 simultaneamente (Figura 5A). 

 Em 48h, observamos 82 parasitos no grupo controle, 46 parasitos sob 

estímulo de IFN- e um discreto aumento para 68 com IL-4. Sob estímulo de IL-13 

observamos uma diminuição para 46 e quando estimulado com IL-4 e IL-13 

simultaneamente observamos 97 parasitos (Figura 5B).  

Em 72 horas, foi observado 72 parasitos no grupo controle, 14 parasitos com 

estímulo de IFN- e 39 sob estímulo de IL-4. Observamos que sob o efeito de IL-13 

o número de parasitos é 28 e 33 sob o estímulo de IL-4 e IL-13 simultaneamente 

(Figura 5C). Nesse modelo com L. infantum observou-se uma diminuição do 

parasitismo sob estímulo de IL-4 e também de IL-13. 

 

Figura 5 - Efeito das citocinas sobre o parasitismo de macrófagos derivados de 

medula óssea infectados com Leishmania (L.) infantum (10 

parasitos/célula) e estimulados com IFN-γ (200U/mL), IL-4 (2ng/mL) e 

IL-13 (5ng/mL) por 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Número de 

amastigotas por 100 células (mediana e intervalo entre percentis 25 e 

75). Um experimento representativo de três realizados.*=p<0,05 

(Testes de ANOVA e Tukey). 
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4.4 Efeitos de citocinas Th1 e Th2 na produção de óxido nítrico na infecção de 

macrófagos derivados de medula óssea infectados por Leishmania (L.) infantum 

 

 Foi avaliada a produção de óxido nítrico (NO), medido como nitrito, nos 

macrófagos de medula óssea infectados na presença das citocinas IL-4, IL-13 e IFN-

γ por 24, 48 e 72 horas.  

 Observamos uma tendência de diminuição na produção de NO nos grupos 

infectados sem estímulo de citocinas quando comparado com seus respectivos 

controles em todos os períodos avaliados, mas não no caso das 48h. Após estímulo 

com IFN- observamos um aumento da produção de NO em todos os períodos 

quando comparado com o controle. Em relação as citocinas Th2, quando o sistema é 

estimulado com IL-4 e IL-13 simultaneamente, tem uma tendência a aumento na 

produção de NO só nos tempos de 24h e 48h de incubação (Figura 6). 

 Correlacionando com o parasitismo, a citocina IL-4 apresentou uma tendência 

de diminuição do parasitismo e no estímulo com IL-13 um aumento, mas a produção 

de NO mostra uma tendência de aumento no estímulo com as citocinas Th2, efeito 

diferente do observado com as cepas cutâneas de Leishmania. 

 

Figura 6 -Efeito das citocinas sobre a produção de óxido nítrico em macrófagos de 

medula óssea infectados com promastigotas de Leishmania (L.) infantum 

(10 parasitos/célula) e estimulados com IFN-γ (200U/mL), IL-4 

(2ng/mL) e IL-13 (5ng/mL) por 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Resultado 

representado pela concentração de nitrito (µM)(média ± desvio-padrão). 

Um experimento representativo de três.*=p<0,05(Testes de ANOVA e 

Tukey). 
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4.5 Efeito das citocinas IL-4, IL-13 e IFN-γ sobre a atividade da arginase 

 

Foi avaliada a atividade da arginase pela produção de uréia dos macrófagos 

infectados na presença de IL-4, IL-13 e IFN-γ. Observamos que nos macrófagos 

infectados sob estímulo ou não das citocinas, a atividade da arginase teve ua 

tendência a aumento na comparação com o grupo controle de macrófagos não 

infectados. Observamos resultados semelhantes nos três tempos avaliados (Figura 7). 

 

Figura 7 - Efeito das citocinas sobre a atividade da arginase em macrófagos 

derivados da medula óssea. Macrófagos de medula óssea foram 

infectados por promastigotas de Leishmania (L.) infantum (10 

parasitos/célula) e estimulados com IFN-γ (200U/mL), IL-4 (2ng/mL) e 

IL-13 (5ng/mL) por 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Resultado 

apresentado pelo mU de ureia  em 105 células (média ± desvio-padrão). 

*=p<0,05(Testes de ANOVA e Tukey). 

 

4.6 Avaliação da expressão de mRNA de Igf-I na infecção de macrófagos 

derivados de medula óssea por Leishmania (L.) infantum 

 

Analisamos a expressão do RNA mensageiro para o fator de crescimento 

IGF-I em macrófagos derivados de medula óssea de camundongos BALB/c 

infectados ou não com Leishmania (L.) infantum. 
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           Em 24 horas, observamos uma discreta diminuição da expressão de mRNA de 

Igf-I nos grupos infectados quando comparado com o controle não infectado. Em 48 

horas observamos uma diminuição mais acentuada na expressão de mRNA de Igf-I 

quando comparado com o grupo controle sem infecção. Em 72h, observamos um 

aumento da expressão de mRNA de Igf-I (Figura 8).  

 

Figura 8 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Igf-I. A expressão de mRNA de 

Igf-I foi calculada em relação a expressão de mRNA de -actina (ΔCt) 

em macrófagos de medula óssea de camundongos BALB/c infectados ou 

não com promastigotas de Leishmania (L.) infantum no período de 

incubação de 24, 48 e 72 horas. Os dados apresentados são de níveis de 

expressão de mRNA de Igf-I em relação aos níveis de expressão de 

células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento representativo de 

quatro. 

 

 

4.7 Análise dos efeitos de citocinas Th2 na expressão de mRNA de Igf-I na 

infecção de macrófagos derivados de medula óssea por Leishmania (L.) infantum 

 

Analisamos os efeitos das citocinas Th2, IL-4 e IL-13 na expressão do RNA 

mensageiro para o fator de crescimento IGF-I.  Macrófagos foram infectados ou não 

com promastigotas de L. infantum e estimulados ou não com IL-4, IL-13 e ambas 

simultaneamente e incubados por 24, 48 e 72 horas.  
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 4.7.1 Efeito de IL-4 sobre a expressão de mRNA de Igf-I 

 

Observamos que o estímulo com a citocina IL-4 promoveu um aumento da 

expressão de mRNA de Igf-I em todos os períodos avaliados. Em 24 e 48 horas 

observamos um aumento de 2 vezes na expressão de mRNA de Igf-I nos grupos 

infectados e estimulados com IL-4. Em 72 horas, o aumento foi mais acentuado com 

uma expressão de 6,5 vezes (Figura 9). 

 

Figura 9 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Igf-I sob efeito de IL-4. A 
expressão de mRNA de Igf-I foi calculada em relação a expressão de 
mRNA de -actina (ΔCt) em macrófagos de medula óssea de 
camundongos BALB/c infectados ou não com promastigotas de 
Leishmania (L.) infantum e estimulados  com IL-4 (2ng/mL) no período 
de incubação de 24, 48 e 72 horas. Os dados apresentados são de níveis 
de expressão de mRNA de Igf-I em relação aos níveis de expressão de 
células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento representativo 
de quatro. 

 

 

 

 4.7.2 Efeito de IL-13 sobre a expressão de mRNA de Igf-I 

 

Semelhantemente ao observado com a citocina IL-4, sob estímulo de IL-13 

observamos um aumento da expressão de mRNA de Igf-I em todos os períodos 

avaliados.   Em 24h observamos um aumento da expressão de 1,9 vezes, em 48h um 
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aumento de 1,8 vezes e em 72h um aumento de 2,7 vezes na expressão de mRNA de 

Igf-I nos grupos infectados e estimulados com IL-13 (Figura 10).  

 

Figura 10 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Igf-I sob efeito de IL-13. A 

expressão de mRNA de Igf-I foi calculada em relação a expressão de 

mRNA de -actina (ΔCt) em macrófagos de medula óssea de 

camundongos BALB/c infectados ou não com promastigotas de 

Leishmania (L.) infantum e estimulados  com IL-13 (5ng/mL) no 

período de incubação de 24, 48 e 72 horas. Os dados apresentados são 

de níveis de expressão de mRNA de Igf-I em relação aos níveis de 

expressão de células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento 

representativo de quatro. 

 

 

 4.7.3 Efeito de IL-4 e IL-13 simultaneamente sobre a expressão de 

mRNA de Igf-I 

 

Na avaliação das citocinas IL-4 e IL-13 simultaneamente, o mesmo perfil foi 

observado quando analisado as citocinas separadas. Em 24 horas observamos um 

aumento da expressão de 2,9 vezes, em 48h um aumento de 2,8 vezes e em 72h um 

aumento de 4,7 vezes na expressão de mRNA de Igf-I nos grupos infectados e 

estimulados com ambas as citocinas (Figura 11).  
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Figura 11 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Igf-I sob efeito de IL-4 e IL-13. 

A expressão de mRNA de Igf-I foi calculada em relação a expressão de 

mRNA de -actina (ΔCt) em macrófagos de medula óssea de 

camundongos BALB/c infectados ou não com promastigotas de 

Leishmania (L.) infantum e estimulados  com IL-4 (2ng/mL) e IL-13 

(5ng/ml) simultaneamente no período de incubação de 24, 48 e 72 

horas. Os dados apresentados são de níveis de expressão de mRNA de 

Igf-I em relação aos níveis de expressão de células controle sem 

infecção (2-ΔΔCt). Um experimento representativo de quatro. 

 

 

4.8 Análise dos efeitos de citocinas Th1 na expressão de mRNA de Igf-I na 

infecção de macrófagos derivados de medula óssea por Leishmania (L.) infantum 

 

Analisamos os efeitos da citocina IFN-γ, na expressão do RNA mensageiro 

para o fator de crescimento IGF-I.  Macrófagos foram infectados ou não com 

promastigotas de L. infantum e estimulados ou não com IFN-γ e incubados por 24, 

48 e 72 horas.  

Em todos os grupos avaliados estimulados com IFN-γ observamos uma 

diminuição na expressão de mRNA de Igf-I em todos os períodos (Figura12).  
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Figura 12 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Igf-I sob efeito de IFN-γ. A 

expressão de mRNA de Igf-I foi calculada em relação a expressão de 

mRNA de -actina (ΔCt) em macrófagos de medula óssea de 

camundongos BALB/c infectados ou não com promastigotas de 

Leishmania (L.) infantum e estimulados  com IFN-γ (200U/mL) no 

período de incubação de 24, 48 e 72 horas. Os dados apresentados são 

de níveis de expressão de mRNA de Igf-I em relação aos níveis de 

expressão de células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento 

representativo de quatro. 

 

4.9 Análise dos efeitos de citocinas Th1 e Th2 na expressão de mRNA de 

Arginase (Arg1) na infecção de macrófagos derivados de medula óssea 

infectados por Leishmania (L.) infantum 

 

Em seguida, analisamos os efeitos das citocinas Th1 e Th2 na expressão do 

RNA mensageiro para Arginase (Arg1). Macrófagos foram infectados ou não com 

promastigotas de L. infantum e estimulados ou não com as citocinas e incubados por 

24, 48 e 72 horas.  

 Com o passar dos períodos de incubação, a infecção por L. infantum leva a 

um aumento da expressão de mRNA de Arg1 do macrófago quando comparado com 

o grupo controle sem infecção (Figura 13). Todos os grupos estimulados com todas 

as citocinas apresentaram um aumento da expressão de mRNA de Arg1, 
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principalmente os grupos estimulados com IL-4 e com IL-4 e IL-13 

simultaneamente. 

Em 24 horas, observamos um aumento de 9,7 vezes na expressão de mRNA 

de Arg1 quando as células foram estimuladas com IL-4, um aumento de 3,6 vezes na 

expressão quando estimulados com IL-13 e com IFN-γ,  e um aumento de 10 vezes 

quando estimulados com IL-4 e IL-13 simultaneamente (Figura 13A). 

Em 48 horas, observamos um aumento de 13 vezes na expressão de mRNA 

de Arg1 quando as células foram estimuladas com IL-4 e com IL-4 e IL-13 

simultaneamente, um aumento de 6,2 vezes na expressão quando estimulados com 

IL-13 e um aumento de 6,7 vezes quando estimulados com IFN-γ (Figura 13B). 

Em 72 horas, observamos um aumento de 14 vezes na expressão de mRNA 

de Arg1 quando as células foram estimuladas com IL-4 e com IL-4 e IL-13 

simultaneamente, um aumento de 6,9 vezes na expressão quando estimulados com 

IL-13 e um aumento de 8 vezes quando estimulados com IFN-γ (Figura 13C). 

 

Figura 13 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Arginase (Arg1) sob efeito das 

citocinas IL-4, IL-13 e IFN-γ. A expressão de mRNA de Arg1 foi 

calculada em relação a expressão de mRNA de -actina (ΔCt) em 

macrófagos de medula óssea de camundongos BALB/c infectados ou 

não com promastigotas de Leishmania (L.) infantum e estimulados com 

IL-4 (2ng/mL), IL-13 (5ng/mL) e IFN-γ (200U/mL) no período de 

incubação de 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Os dados apresentados são 

de níveis de expressão de mRNA de Arg1 em relação aos níveis de 

expressão de células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento 

representativo de quatro. 
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4.10 Análise dos efeitos de citocinas Th1 e Th2 na expressão de mRNA de Cat-

2B na infecção de macrófagos derivados de medula óssea infectados por 

Leishmania (L.) infantum 

 

Analisamos os efeitos das citocinas Th1 e Th2 na expressão do RNA 

mensageiro para CAT-2B. Macrófagos foram infectados ou não com promastigotas 

de L. infantum e estimulados ou não com as citocinas e incubados por 24, 48 e 72 

horas.  

 A infecção por L. infantum leva a uma tendência de aumento da expressão de 

mRNA de Cat-2B do macrófago quando estimulado com citocinas do perfil Th1 e 

Th2, comparado com o grupo controle sem infecção no decorrer da incubação 

(Figura 14). Todos os grupos estimulados com todas as citocinas apresentaram um 

aumento da expressão de mRNA de Cat-2B, principalmente os grupos estimulados 

com IL-4 e com IL-4 e IL-13 simultaneamente. 

Em 24 horas, observamos um aumento de 4,7 vezes na expressão de mRNA 

de Cat-2B quando as células foram estimuladas com IL-4, um aumento de 1 vez na 

expressão quando estimulados com IL-13 e com IFN-γ,  e um aumento de 4,5 vezes 

quando estimulados com IL-4 e IL-13 simultaneamente (Figura 14A). 

Em 48 horas, observamos um aumento de 4,4 vezes na expressão de mRNA 

de Cat-2B quando as células foram estimuladas com IL-4 e com IL-4 e IL-13 

simultaneamente, um aumento de 1 vez na expressão quando estimulados com IL-13 

e nenhum aumento quando estimulados com IFN-γ (Figura 14B). 

Em 72 horas, observamos um aumento de 4 vezes na expressão de mRNA 

de Cat-2B quando as células foram estimuladas com IL-4, com IL-4 e IL-13 

simultaneamente 3,6 vezes, um pequeno aumento na expressão quando estimulados 

com IL-13 e uma menor expressão quando estimulados com IFN-γ (Figura 14C). 
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Figura 14 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Cat-2B sob efeito das citocinas 

IL-4, IL-13 e IFN-γ. A expressão de mRNA de Cat-2B foi calculada em 

relação a expressão de mRNA de -actina (ΔCt) em macrófagos de 

medula óssea de camundongos BALB/c infectados ou não com 

promastigotas de Leishmania (L.) infantum e estimulados  com IL-4 

(2ng/mL), IL-13 (5ng/mL) e IFN-γ (200U/mL) no período de incubação 

de 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Os dados apresentados são de níveis 

de expressão de mRNA de Cat-2B em relação aos níveis de expressão 

de células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento 

representativo de quatro. 

 

4.11 Análise dos efeitos de citocinas Th1 e Th2 na expressão de mRNA de Nos2 

na infecção de macrófagos derivados de medula óssea infectados por 

Leishmania (L.) infantum 

 

Analisamos os efeitos das citocinas Th1 e Th2 na expressão do RNA 

mensageiro para Nos2. Macrófagos foram infectados ou não com promastigotas de L. 

infantum e estimulados ou não com as citocinas e incubados por 24, 48 e 72 horas.  

 Todos os grupos estimulados com todas as citocinas apresentaram um 

aumento da expressão de mRNA de Nos2 quando comparado com o controle sem 

infecção (Figura 15). Em 24 horas, observamos um aumento de 5,5 vezes na 

expressão de mRNA de Nos2 quando as células foram estimuladas com IL-4, um 
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aumento de 2,7 vezes na expressão quando estimulados com IL-13 e com IFN-γ um 

aumento de 2,8 vezes na expressão,  e um aumento de 5,8 vezes quando estimulados 

com IL-4 e IL-13 simultaneamente (Figura 15A). 

Em 48 horas, observamos um aumento de 5,9 vezes na expressão de mRNA 

de Nos2 quando as células foram estimuladas com IL-4, com IL-4 e IL-13 

simultaneamente 4,6 vezes, um aumento de  2 vezes na expressão quando 

estimulados com IL-13 e um aumento de 4 vezes quando estimulados com IFN-γ 

(Figura 15B). 

Em 72 horas, observamos um aumento de 6,8 vezes na expressão de mRNA 

de Nos2 quando as células foram estimuladas com IL-4, 7,2 vezes com IL-4 e IL-13 

simultaneamente, um aumento de 5,7 vezes na expressão quando estimulados com 

IL-13 e um aumento de 8 vezes quando estimulados com IFN-γ (Figura 15C). 

 

Figura 15 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA de Nos2 sob efeito das citocinas 

IL-4, IL-13 e IFN-γ. A expressão de mRNA de Nos2 foi calculada em 

relação a expressão de mRNA de -actina (ΔCt) em macrófagos de 

medula óssea de camundongos BALB/c infectados ou não com 

promastigotas de Leishmania (L.) infantum e estimulados  com IL-4 

(2ng/mL), IL-13 (5ng/mL) e IFN-γ (200U/mL) no período de incubação 

de 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C). Os dados apresentados são de níveis 

de expressão de mRNA de Nos2 em relação aos níveis de expressão de 

células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento representativo 

de quatro. 



45 
 

4.12 Análise dos efeitos de citocinas Th1 e Th2 na expressão de mRNA do 

receptor de IGF-IR (Igf-IR) na infecção de macrófagos derivados de medula 

óssea infectados por Leishmania (L.) infantum 

 

Analisamos os efeitos das citocinas Th1 e Th2 na expressão do RNA 

mensageiro para o receptor de IGF-I (Igf-IR). Macrófagos foram infectados ou não 

com promastigotas de L. infantum e estimulados ou não com as citocinas e incubados 

por 24 e 48 horas.  

Ao avaliar a expressão de mRNA de Igf-IR, observamos uma menor 

expressão do receptor em todos os grupos estimulados com citocinas. Depois dos 

períodos de incubação, a infecção por L. infantum leva a uma diminuição da 

expressão de mRNA de Igf-IR do macrófago quando comparado com o grupo 

controle sem infecção em 24 horas e um discreto aumento da expressão em 48 horas 

(Figura 16). Todos os grupos estimulados com todas as citocinas apresentaram uma 

diminuição da expressão de mRNA de Igf-IR, principalmente os grupos estimulados 

com IL-4 e com IL-4 e IL-13 simultaneamente em 24 (Figura 16A) e 48 horas 

(Figura 16B). 

 

Figura 16 - Expressão relativa (2-ΔΔCt) de mRNA do receptor de IGF-I (Igf-IR) sob 

efeito das citocinas IL-4, IL-13 e IFN-γ. A expressão de mRNA de Igf-

IR foi calculada em relação a expressão de mRNA de -actina (ΔCt) em 

macrófagos de medula óssea de camundongos BALB/c infectados ou 

não com promastigotas de Leishmania (L.) infantum e estimulados com 

IL-4 (2ng/mL), IL-13 (5ng/mL) e IFN-γ (200U/mL) no período de 

incubação de 24 (A) e 48horas (B). Os dados apresentados são de níveis 

de expressão de mRNA de Igf-IR em relação aos níveis de expressão de 

células controle sem infecção (2-ΔΔCt). Um experimento representativo 

de quatro. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Na leishmaniose visceral experimental o papel das citocinas Th1 e Th2 ainda 

não está completamente esclarecido, nem o seu efeito associado ao IGF-I. Em 

virtude da falta de informação sobre esses aspectos, esse projeto tentou elucidar a 

participação da expressão do IGF-I e dos efeitos das citocinas do perfil Th1 (IFN-γ) e 

do perfil Th2 (IL-4 e IL-13) na infecção in vitro por Leishmania infantum. 

 O nosso grupo tem observado que o IGF-I extrínseco induz uma proliferação 

de promastigotas e amastigotas de Leishmania sp. nos estudos in vitro. E também foi 

observado que o IGF-I possui efeito indutor da progressão da infecção in vivo com L. 

amazonensis, com efeito na produção de óxido nítrico e arginase por macrófagos e 

da arginase pelo parasito. Esses resultados sustentam o efeito do IGF-I como 

elemento inespecífico importante na interação Leishmania amazonensis-

hospedeiro42,43,44,45, 46,47. 

 Quando analisamos a participação do IGF-I extrínseco no nosso modelo de 

infecção de macrófagos derivados de medula óssea por L. infantum, observamos 

resultados diferentes do encontrado com as espécies dermotrópicas, sendo a 

Leishmania major uma das que mais foram estudadas. Observamos no nosso modelo 

uma diminuição do parasitismo na infecção por Leishmania infantum quando 

estimuladas com diferentes concentrações de IGF-I recombinante no tempo de 24 

horas. Em 48 horas observamos somente uma tendência a aumento do parasitismo 

sob estímulo de 100ng/mL de rIGF-I. 

 Uma vez que a proliferação do parasito está relacionada com a obtenção de 

nutrientes através principalmente do metabolismo da L-arginina, que produz 

poliaminas importantes para sua replicação celular, esse aspecto foi escolhido pelo 

nosso projeto para tentar responder alguns questionamentos. Trabalhos anteriores 

mostraram que nas espécies dermotrópicas como L. major e L. amazonensis o IGF-I 

tem efeito sobre a atividade da arginase aumentando-a. Na infecção in vitro com L. 

infantum, nossos resultados sugerem que o IGF-I favorece a proliferação do parasito 

mais tardiamente, diferente do observado com as espécies dermotrópicas de 

Leishmania. 
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 Recentemente o nosso grupo demonstrou a participação do IGF-I na resposta 

adaptativa, sendo o IGF-I um fator importante como elemento efetor da citocina IL-4 

na infecção por Leishmania major, onde na ausência de IGF-I mesmo estimulando as 

células infectadas com a citocina IL-4 o parasitismo não aumentou como esperado, 

demonstrando que o paradigma Th1 e Th2 que existe na infecção por L. major não é 

tão simples como se pensava, tendo o IGF-I participação crucial nesse modelo48. 

 Sabe-se que certas citocinas atuam sobre a expressão de IGF-I in vitro, onde 

citocinas Th2, como IL-4 e IL-13, estimulam a produção de IGF-I49, enquanto que 

IFN-γ a inibe50.  

 Além disso, foi demonstrado que o M-CSF e a IL-3 são capazes também de 

induzir a expressão de IGF-I durante o desenvolvimento de macrófagos-monócitos63. 

No presente  trabalho utilizamos células da medula óssea de camundongos BALB/c 

que foram usadas para gerar macrófagos derivados de medula óssea (BMDM)64. Para 

diferenciação desses macrófagos, utilizamos um meio condicionado de fibroblastos 

L929 (LCCM) que é uma fonte de M-CSF para induzir à diferenciação dos 

monócitos em macrófagos58. Dessa maneira, como pretendíamos observar o papel do 

IGF-I no desenvolvimento do modelo de infecção de L. infantum, optamos por não 

utilizar soro fetal bovino (SFB) como suplemento nutricional na cultura das células 

derivadas da medula óssea, uma vez que o SFB possui IGF-I na sua composição. 

Utilizamos albumina bovina sérica livre de insulina para não interferir nos objetivos 

do nosso estudo.  

Quando analisamos a expressão de mRNA de Igf-I sob efeito de citocinas, foi 

observada uma diminuição da expressão quando as células são estimuladas com IFN-

, e um aumento da expressão quando as células são estimuladas com IL-4 e IL-13, 

corroborando  os resultados encontrados com L. major48. Também se analizou a 

expressão do mRNA de Igf-IR que mostrou uma diminuiçaõ nos tempos de 24h e 

48h das células infectadas respeito as células não infectadas, tendo similitud de este 

resultado respeito ao resultado do trabalho feito também em nosso grupo com 

macrófagos da linha celular TPH-1 com L.infantum65. 

Embora o efeito de citocinas Th1 e Th2 seja conhecida no modelo de L. 

major, no nosso modelo ainda não está claro. Avaliamos inicialmente o efeito dessas 

citocinas no nosso sistema in vitro.  
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Na avaliação do parasitismo, observamos resultados semelhantes em 24 e 48 

horas. Foi observado, em relação a citocina IFN-γ, uma diminuição do parasitismo 

associado a um aumento da produção de NO, se comportando de forma semelhante 

ao  modelo da infecção com L. major. Esses resultados com IFN-γ estão de acordo 

com o esperado uma vez que IFN- possui funções de ativação de macrófagos, 

principalmente, por meio da produção de óxido nítrico que é catalisada pela enzima 

óxido nítrico sintase (NOS2), levando a destruição do parasito e controle da 

infecção27. 

No entanto, no tratamento com citocinas Th2, observou-se uma diminuição 

do parasitismo sob estímulo de IL-4 e também de IL-13. Efeito oposto ao encontrado 

com L. major, onde citocinas Th2 levam a indução da enzima arginase que leva à 

produção de poliaminas que são nutrientes para o parasito, com consequente 

aumento do parasitismo27. 

Foi demonstrado em estudos com L. donovani, que amastigotas com deleção 

de arginase conseguiam sobreviver dentro da célula sem suplementação de 

poliaminas enquanto promastigotas não, reforçando a ideia de que as cepas 

viscerotrópicas apresentam diferenças no metabolismo da L-arginina e na 

dependência  da forma cíclica digenética do parasito66,67. A arginase é 

compartimentada no glicosoma de promastigotas e amastigotas, identificados para L. 

amazonensis, L. mexicana e L. donovani67. 

 Neste trabalho foi avaliada a atividade da arginase pela produção de uréia dos 

macrófagos infectados na presença de IL-4, IL-13 e IFN-γ. Foi observada uma 

grande quantidade de ureia quando comparado a outros modelos, destacando esse 

aumento principalmente nos grupos estimulados com IL-4 e com IL-4 e IL-13 

simultaneamente, embora não observamos aumento do parasitismo e sim uma 

diminuição. 

 A importância da presença de poliaminas no crescimento do parasito é 

enfatizada pelo seu papel crítico no crescimento já descrito em outros protozoários, 

incluindo Trypanosoma brucei e T. cruzi68,  e está de acordo com o que foi 

observado no modelo murino de infecção por L. major69. Sabe-se que em estudos 

sobre as infecções de macrófagos murinos por espécies dermotrópicas (como L. 

amazonensis) mostraram que o IGF-I aumenta a atividade da arginase do macrófago 
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e dos parasitos, sugerindo que o IGF-I tem um efeito sobre o metabolismo da L-

arginina dirigindo-o para a hidrólise da L-arginina aumentando a atividade da 

arginase e em consequência uma diminuição da produção de óxido nítrico70. L-

arginina é o aminoácido essencial, precursor  de síntese  de proteínas, uréia, ornitina, 

citrulina, óxido nítrico, creatinina, agmatina, glutamato, prolina, putrescina, 

espermidina e espermina. Além que este aminoácido pode ser usado para produzir 

óxido nítrico, ativar a resposta imune e promover a eliminação do parasito25. 

 No presente modelo de infecção, parece que os produtos gerados pela 

polarização do metabolismo da L-arginina não tem um efeito similar ao modelo 

murino cutâneo, porque mesmo tendo uma grande atividade de arginase e grandes 

quantidades de mRNA da Arg1, ainda se observa um pequeno aumento na 

quantidade de mRNA de Nos2 e aumento na produção de NO, dando um perfil 

diferente do observado nos modelos antes estudados. 

 Tentando elucidar respostas a respeito do metabolismo de L-arginina no 

nosso modelo, algumas direções plausíveis foram consideradas: 1) É descrito na 

literatura que a enzima Arginase1 e NOS2 competem pelo mesmo substrato, mas 

nossos resultados mostram que o NOS2 não teria como competir pelo substrato com 

a Arginase1, devido a grandes quantidades da enzima Arginase1 presente; 2) A 

Arginase1 é uma metaloenzima com um centro de manganês binuclear responsável 

pela ativação de uma molécula de água que é usada para atacar o substrato de L-

arginina, sendo uma enzima que precisa de manganês como um cofator indispensável 

para a sua atividade. Face a nossos resultados, o nosso modelo sugere uma possível 

ausência deste cofator que implicaria na incapacidade da atividade da arginase, 

deixando o NOS2 livre para produzir NO, apresentando um cenário de parasitismo 

diminuído pela produção de NO e pouca produção de poliaminas. Leishmania 

consegue escapar dos mecanismos anti-leishmanicidas dos macrófagos, levando à 

diferenciação e proliferação de amastigota no fagolisossomo do macrófago. Em este 

contexto, arginase do macrófago é ativada para fornecer substrato para as vias de 

poliaminas71. 

 Seguindo o panorama mencionado, e considerando nossos achados, 

poderíamos especular sobre um mecanismo de controle da atividade da arginase pela 

não disponibilização de manganês no interior da célula. 
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 Também já foi descrito que o NOHA, um subproduto do NO, produzido pelo 

NOS2 tem papel na inibição da atividade e da expressão da enzima Arginase1. Mas, 

a luz dos  nossos resultados, em relação a produção de NO, é plausível sugerir   que a 

quantidade de NOHA no nosso sistema estaria baixo para conseguir inibir a 

excessiva quantidade de mRNA de Arg1. Mesmo neste cenário, essa pouca produção 

de NO conseguiria diminuir o parasitismo e, além disso, o metabolismo de L-

arginina estaria sendo direcionado tanto pelas citocinas do perfil Th1 (IFN-γ) ou Th2 

(IL-4 e IL-13) a produzir NO,  levando-nos a pensar em um processo diferente das 

observadas com espécies cutâneas. 

 Outro ponto relevante do estudo é a expressão do transportador de L-arginina 

(CAT-2B) em macrófagos que é essencial na pesquisa de Leishmania devido à sua 

capacidade para fornecer substratos para as atividades eficientes de NOS2 e arginase 

durante a ativação clássica do macrófago (via IFN e LPS) e a ativação alternativa 

(via IL-4 e IL-10), respectivamente29. 

 Estudos demonstraram um aumento na expressão do CAT-2B em células 

infectadas com Leishmania sp. que foram estimuladas ou não com citocinas do perfil 

Th1 e Th2, estando associado com um aumento da disponibilidade de L-arginina 

dentro da célula70. No nosso modelo, também foi observado um aumento da 

expressão de mRNA de Cat-2B nas células infectadas e estimuladas com citocinas 

dos perfis Th1 e Th2, o que poderia estar associado a um aumento no influxo de L-

arginina no interior da célula estando disponível para ambas as enzimas, Arginase1 

ou NOS2, que produziriam poliaminas ou NO, respectivamente. 

 Os resultados encontrados no presente trabalho demostraram algumas 

semelhanças entre as infecções por Leishmania infantum e por espécies 

dermotrópicas, como também significantes diferenças entre esses modelos 

principalmente na modulação do metabolismo de L-arginina como resposta aos 

estímulos pelas citocinas. Foi observado o aumento da expressão de mRNA de Nos2, 

produção de NO na presença de altas concentrações de Arginase e a diminuição do 

parasitismo em células tratadas com IL-4, efeitos biológicos opostos aos observados 

nas outras espécies dermotrópicas, sugerindo um papel diferente dessas citocinas e 

do IGF-I na infecção por Leishmania infantum. 
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 Diante dos dados obtidos novas perguntas surgem sobre esses significativos 

efeitos biológicos apontados no presente estudo e abrem novas perspectivas para 

gerar conhecimento na interpretação e compreensão da relação parasito-hospedeiro 

na infecção por Leishmania infantum,  com repercussões nas abordagens terapêuticas 

e na busca de novos candidatos a vacinas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

6 CONCLUSÕES 

 

Com estudos em macrófagos derivados de medula óssea de camundongos 

BALB/c in vitro, infectados com promastigotas de L. (L.) infantum, sob estímulos de 

IGF-I recombinante ou citocinas IFN-γ, IL-4 e IL-13 observamos : 

 

a) O IGF-I favorece a proliferação do parasito mais tardiamente; 

b) Quando analisamos a expressão de IGF-I sob efeito de citocinas, foi 

observada uma diminuição da expressão de mRNA de Igf-I quando as 

células são estimuladas com IFN-, e um aumento da expressão quando as 

células são estimuladas com IL-4 e IL13; 

c) Na avaliação do parasitismo, a citocina IFN-γ leva uma diminuição do 

parasitismo associado a um aumento da produção de óxido nítrico (NO); 

d) No tratamento com citocinas Th2, observou-se uma diminuição do 

parasitismo sob estímulo de IL-4 e também de IL-13; 

e) A produção de NO e da expressão de mRNA de Nos2 apresentaram um 

aumento nas células infectadas e estimuladas com citocinas do perfil Th1 

quanto Th2; 

f) A atividade da arginase, expressão de mRNA de Arg1 e Cat-2B 

apresentaram aumento nos grupos estimulados com as citocinas do perfil 

Th1 e Th2;  

g) Os resultados encontrados neste trabalho demostraram algumas 

semelhanças entre as infecções por Leishmania infantum e as espécies 

dermotrópicas, como também significantes diferenças entre esses 

modelos, sugerindo um papel diferente dessas citocinas e do IGF-I na 

infecção por L. infantum. 
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