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RESUMO 

O ferro é um elemento essencial para diversas funções celulares, incluindo a 
resposta imune a patógenos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 
ferro sobre a expressão dos genes IRP2, IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10, MIG e IP10 
em células mononucleares de sangue periférico (CMSP) humano e examinar o 
efeito da carga parasitária esplênica sobre a expressão destes genes no baço 
de cães naturalmente infectados por L. infantum. Coletou-se amostras de 
sangue periférico de 7 indivíduos DTH+ e obteve-se as CMSP. As células foram 
cultivadas na ausência (quelante deferoxamina 10 µM) ou presença de ferro 
(Hemina 6 mM) por 1 hora seguido de estimulação com antígeno de 
Leishmania infantum por 4 horas. Obteve-se o baço de 44 cães e determinou-
se a carga parasitária neste órgão por qPCR. A expressão gênica foi avaliada 
por qPCR e a produção de citocinas foi quantificada por citometria de fluxo. 
Encontramos que na presença de ferro a expressão de genes envolvidos na 
resposta imune é significativamente aumentada em CMSP. Linfócitos T CD4+ e 
TCD8+ produzem IFN-γ, TNF-α e IL-10 possivelmente por uma via dependente 
de ferro. Em monócitos a produção de TNF-α, IL-6 e IL-10 foram reduzidas em 
células estimuladas e cultivadas na presença do metal. Foi visto que no baço 
de cães a expressão de IRP2 aumenta de acordo com a carga parasitária, 
sendo o inverso encontrado para IFN-γ, TNF-α e IL-10. Os resultados sugerem 
que linfócitos T dependem de ferro para produzir IFN-γ, TNF-α e IL-10, 
enquanto em monócitos o ferro parece ter efeito inibitório sobre a produção de 
citocinas, sugerindo um efeito imunomodulatório para o ferro em humanos e 
cães durante a leishmaniose visceral.  

Palavras-chave: Ferro, Leishmaniose visceral e Resposta imune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Iron is an essential element for many cellular functions, including the immune 
response against intracellular pathogens. In this study, we aimed evaluate the 
effect of iron on IRP2, IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10, MIG and IP10 expression in 
PBMC and assess the effect of the spleen parasite load on the expression of 
these genes in the spleen of L. infantum naturally infected dogs. Blood sample 
from 7 DTH+ donor was collected and PBMC was obtained. The cells were 
cultivated in absence (iron chelator desferroximane, DFO 10 µM supplemented 
media) or in presence of iron (hemin 6 mM) for 1 h, followed by stimulation with 
Leishmania infatum antigen for 4 h. 44 dog spleen samples were obtained and 
parasite load in this organ was determinate by qPCR. Gene expression was 
analyzed by qPCR and cytokine production quantified by flow cytometry. In 
antigen stimulated cells, genes involved in immune response are significantly 
more expressed in presence of iron. T CD4+ and TCD8+ lymphocytes produces 
IFN-γ, TNF-α and IL-10 possibly in iron dependent pathway. Monocytes antigen 
stimulated reduced TNF-α, IL-6 and IL-10 production in presence of iron. We 
found spleen of infected dogs IRP2 expression increases according to parasite 
load in that organ, while an inverse profile was found for IFN-γ, TNF-α e IL-10 
expression. These results suggest that T lymphocytes depends on iron to 
produce IFN-γ, TNF-α and IL-10, while iron seems to inhibit cytokine production 
in monocytes. So, we propose an immunoregulatory mechanism carried out by 
iron during L. infantum infection in humans and dogs.  

Keywords: Immune response, Iron metabolism and Visceral leishmaniasis.  
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1. INTRODUÇÃO 

As leishmanioses são um grupo de doenças que apresentam um amplo 

espectro clínico, variando de lesões cutâneas a formas visceralizantes, estas 

últimas podem ser fatais mesmo quando tratadas. Todas as formas clínicas de 

leishmanioses (cutânea, mucosa, disseminada e visceral) são encontradas no 

Brasil. Vários vertebrados podem atuar como hospedeiros de parasitas do 

gênero Leishmania, porém espécies distintas de mamíferos, como o homem e 

os cães são os hospedeiros com maior importância na cadeia epidemiológica.  

A leishmaniose visceral (LV) foi inicialmente descrita na Índia no final do 

século 19, sendo posteriormente detectados casos de LV no sul da Europa, na 

região do Mediterrâneo. A LV na Índia é causada pela espécie Leishmania 

donovani e na Europa pela espécie Leishmania infantum. No Brasil, os 

primeiros casos de LV foram descritos no início do século 20, sendo 

encontrada principalmente em áreas rurais do Nordeste (Ready, Lainson et al. 

1984), porém a partir da década de 1970 foram registrados casos em cidades 

de médio e grande porte no Nordeste (Costa, Pereira et al. 1990) 

(Albuquerque, Silva Junior et al. 2009), Sudeste (Silva, Gontijo et al. 2001) e 

Centro Oeste (Grimaldi, Tesh et al. 1989; Oliveira, Galati et al. 2006), assim a 

LV foi perdendo seu caráter tipicamente rural. Na cidade de Natal e sua região 

metropolitana, a LV passou a ser uma doença endêmica desde o início dos 

anos 80, (Jeronimo, Oliveira et al. 1994; Jeronimo, Duggal et al. 2004).  

Estudos realizados no Nordeste do Brasil mostraram que nem todas as 

pessoas infectadas por Leishmania infantum desenvolvem LV (Badaro, Jones 

et al. 1986; Evans, Teixeira et al. 1992). A resistência ao desenvolvimento de 

formas clínicas das leishmanioses está na dependência do tipo de imunidade 

celular elicitada – a qual é geneticamente determinada, que pode através da 

modulação da resposta imune, entre os polos pró e anti-inflamatório, limitar a 

multiplicação do parasita no interior de suas células hospedeiras, como 

também regular o dano molecular, metabólico e clínico causado pelo 

desarranjo da resposta imune celular. Outro aspecto importante para o 

desenvolvimento da doença é a variabilidade genética do parasita, que pode 

contribuir para uma virulência mais severa ou branda. 
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O estado nutricional do hospedeiro é um fator marcante para a 

elaboração da resposta imune, e a inter-relação imunidade-metabolismo no 

contexto de doenças infecciosas como a LV ainda permanece com importantes 

lacunas.  Micronutrientes podem atuar como elementos essenciais na resposta 

imune contra patógenos. O ferro tem se mostrado como importante fator para 

ativação e eficiência dos mecanismos de defesa capazes de proteger o 

hospedeiro. Um estudo recente mostrou que a deficiência de ferro diminui 

significativamente a produção de IL-4 in vitro em resposta a estímulo por 

concanavalina A (Kuvibidila, Velez et al. 2012), enquanto Nairz (Nairz, Fritsche 

et al. 2008) demonstrou um papel regulatório para o IFN-γ sobre a captação de 

ferro por macrófagos murinos infectados por Salmonella typhimurium.  Pessoas 

com LV oriundas do Sudão apresentam alta frequência de um polimorfismo de 

base única na região promotora do gene NRAMP1 (SLC11A1) (-86G/A), que 

codifica um transportador de ferro na membrana do fagolisossoma (Mohamed, 

Ibrahim et al. 2004). Assim, fatores genéticos do hospedeiro podem influenciar 

em parte a evolução da LV frente à infecção por Leishmania. É possível pensar 

que pessoas portadoras de certos polimorfismos no promotor do gene 

NRAMP1 produziriam menor quantidade de proteína, o que diminuiria a saída 

de ferro do fagolisossoma deixando-o disponível para a captação pelo parasita 

permitindo sua melhor replicação. Porém, o papel desempenhado por este 

metal sobre os elementos da resposta imune ainda não foram totalmente 

esclarecidos.  

Portanto, neste trabalho nós hipotetizamos que o ferro é um elemento 

essencial para a elaboração da resposta imune durante a infecção por 

Leishmania infantum e nos propomos a investigar o efeito deste metal sobre a 

produção de citocinas por células mononucleares de sangue periférico em 

resposta a estimulação por antígeno de L. infantum e em cães com 

leishmaniose visceral.   
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1.1  EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

Leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma doença tropical infecciosa 

endêmica em 65 países (Desjeux 1999). A LV pode ser ocasionada por 

diferentes espécies do gênero Leishmania: na África subsaariana, Índia e 

países do sudeste asiático, a doença é causada pela Leishmania donovani; 

enquanto no sul da Europa, ou região Mediterrânea, China e norte da África, o 

agente causador é a Leishmania infantum e no Novo Mundo tem sido mostrado 

que a LV é causada pela Leishmania chagasi (Grimaldi, Tesh et al. 1989; 

Barral, Pedral-Sampaio et al. 1991; Wilson, Jeronimo et al. 2005). No entanto, 

dados moleculares, além dos aspectos clínicos, mostram que Leishmania 

infantum e Leishmania chagasi são geneticamente a mesma espécie. Esta 

última parece ter sido introduzida nas Américas quando da colonização 

europeia (Dantas-Torres 2006; Lukes, Mauricio et al. 2007; Kuhls, Alam et al. 

2011). Diante disto, neste trabalho foi adotada a nomenclatura corrente 

Leishmania infantum.  

A grande maioria dos casos de LV tem sua ocorrência concentrada em 

quatro países: Índia, Bangladesh, Nepal e Brasil. No Brasil, a doença está 

amplamente difundida, apresentando casos autóctones em quatro regiões 

geográficas do Brasil, a exceção da região sul (Tabela 1). A região Nordeste 

concentrava 90% dos casos registrados em todo o território nacional até o 

início da década de 1980, apresentando o registro de casos em todos os seus 

estados (Simplício 2002). No entanto, nos últimos 30 anos houve aumento das 

áreas endêmicas em outras localidades fora do Nordeste, sendo a frequência 

de casos de LV no Nordeste em torno de 55% do total de casos de LV do 

Brasil. O padrão de casos de LV no Nordeste comparado ao do Brasil é 

mostrado na Figura 1. Flutuações cíclicas de LV foram vistas anteriormente no 

Brasil (Brasil 2011) e em outras localidades (Salomon, Quintana et al. 2009; 

Dias, Regina-Silva et al. 2011). 
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Figura 1. Casos de leishmaniose visceral no período de 1990-2010. A. Casos 

de LV no Brasil (azul) e no nordeste (vermelho) no B. Casos de LV no Rio 

Grande do Norte para o mesmo período.  

Fonte: Ministério da Saúde/SVS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e base 
populacional do IBGE.  

 

Tabela 1. Taxa de incidência de LV (por 100.000 habitantes) por ano, segundo 
região. Brasil, 1990 a 2005.  

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e base 
populacional do IBGE.  

 

O aumento da incidência de LV em áreas urbanas foi causado entre 

outros fatores pelo êxodo rural, principalmente no nordeste do Brasil, 

resultando no surgimento de surtos da doença em áreas não endêmicas 

(Oliveira, Morais et al. 2008). O litoral do Nordeste, que por aspectos históricos 

de colonização concentrou a maior parte da população da região, tem sido alvo 

de surtos de LV devido à migração de pessoas oriundas de áreas rurais e 

endêmicas, principalmente devido às constantes secas ocorridas nestas 

regiões do país. Os migrantes muitas vezes vivem em sub-moradias nos 

arredores das cidades, regiões onde ocorre desmatamento, com presença no 
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peridomicílio de condições ambientais adequadas para o surgimento de 

criadouros de vetores permitindo sua adaptação ao ambiente peri-domiciliar 

(Barbosa, de Queiroz et al. 2008). A LV no Rio Grande do Norte apresentou 

este mesmo perfil epidemiológico, semelhante a outras localidades do Brasil 

(Albuquerque, Silva Junior et al. 2009; Carvalho, Gontijo et al. 2010), tornando-

se também endêmica nas maiores cidades do estado, como Natal e região 

metropolitana, além de Mossoró, a partir da década de 1980 (Jeronimo, 

Oliveira et al. 1994).  Por último, percebe-se que as áreas endêmicas para LV 

nas Américas foram grandemente ampliadas, sendo notificados casos 

autóctones da doença no Paraguai (Salomon, Quintana et al. 2009) e norte da 

Argentina (Salomon, Acardi et al. 2009).  

1.2 LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

A leishmaniose visceral canina (LVC) está amplamente difundida na 

região do Mediterrâneo, no Oriente Médio e na América do Sul sendo causada 

pela espécie L. infantum. Quando do repasto sanguíneo, o inseto vetor do 

gênero flebotomíneo inocula o parasita na derme do animal, com subsequente 

transformação da forma promastigota infectante em amastigota, com 

multiplicação da Leishmania no interior de macrófagos. 

O desenvolvimento da LV em caninos é espectral, assim como no 

homem, indo da infecção assintomática a infecção sintomática grave, tendo 

como principais sintomas onicogrifose, linfoadenopatia, diarréia, anemia, 

alopecia, perda de peso, caquexia, dificuldades de locomoção, hiperqueratose 

e conjuntivite (Ciaramella, Oliva et al. 1997).  O baço é um importante órgão 

linfóide responsável por boa parte da resposta imune adaptativa e também um 

tecido no qual L. infantum se reproduz no hospedeiro. Um dos principais 

aspectos imunopatológicos encontrado na LVC é a reação inflamatória crônica 

difusa observada no baço. Em 2007, Lima (de Lima, Peiro et al. 2007) 

encontrou elevado nível de parasitismo esplênico em animais sintomáticos e 

Santana (Santana, Vassallo et al. 2008) mostrou que durante a LVC há um 

dano tecidual que compromete a microestrutura do baço como um todo. 

O estudo da LVC tomou grande importância quando foi demonstrado 

que existe relação entre o número de casos de LVC e o surgimento de casos 
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de LV em humanos numa determinada área geográfica (Gavgani, Mohite et al. 

2002).   

A infecção por L. infantum em caninos tem sido usada como modelo 

para o estudo da infecção em humanos, por se assemelharem em diversos 

aspectos. Uma epidemia recente de LVC nos Estados Unidos, iniciada com 

importação de cães da Europa, mostrou que além da transmissão por vetor, a 

Leishmania pode ser transmitida com frequência por transmissão vertical ou 

horizontal (Petersen and Barr 2009), o que aumentou a preocupação em 

relação à disseminação da doença entre caninos. 

1.3 PATOGENICIDADE 

Leishmania são protozoários da ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatida, sendo parasitas obrigatoriamente intracelulares, 

apresentando ciclo de vida heteroxênico, pois vivem alternadamente entre seu 

vetor invertebrado e hospedeiro vertebrado (Herwaldt 1999). No Novo mundo o 

vetor do parasita são insetos do gênero Lutzomyia, já no Velho Mundo o vetor 

conhecido pertence ao gênero Phlebotomus.  A fêmea hematófaga do inseto 

faz seu repasto sanguíneo em um mamífero infectado, e ingere células 

sanguíneas contendo o parasito em sua forma amastigota. No tubo digestivo 

do inseto estas células rompem-se liberando o parasita que então se diferencia 

em sua forma alongada denominada promastigota, a qual migra para as 

glândulas salivares. Em um novo repasto essa fêmea infectada regurgita o 

parasito juntamente com sua saliva na derme do hospedeiro, com infecção de 

células do sistema fagocítico mononuclear e transformação em amastigota 

(Figura 2) (Murray, Berman et al. 2005).  
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Figura 2. Ciclo de vida de L. infantum, alternando entre o hospedeiro 
invertebrado – inseto flebotomíneo – e hospedeiro vertebrado, um mamífero, 

geralmente o cão ou o homem. Adaptado de: 
http://dc130.cdc.com/doc/41dJURr6/preview.html Acessado em: 06/02/2012.  

 

A LV em humanos é caracterizada por sintomatologia complexa, 

envolvendo febre, hepatoesplenomegalia, diarréia, caquexia, icterícia, anemia, 

leucopenia, plaquetopenia e hiperglobulinemia (Andrade 1990). Porém, nem 

todas as pessoas com LV apresentam o mesmo quadro de sintomas e a 

maioria das pessoas infectadas por L. infantum apresentam resolução da 

infecção sem apresentação de qualquer forma clínica. Entre esses dois 

extremos existem indivíduos que desenvolvem uma condição sub-clínica 

oligossintomático com padrão clínico-imunológico intermediário (Badaro, Jones 

et al. 1986). O curso clínico da LV pode ser determinado pela soma de vários 

fatores, como a resposta imune diversificada de cada indivíduo, a virulência do 

parasita e a carga parasitária injetada. O risco de doença, no passado, estava 

relacionado com a baixa idade e estado nutricional do paciente, (Badaro, Jones 

et al. 1986), porém, atualmente este perfil de susceptibilidade a doença tem se 

modificado (Lima, Queiroz et al. 2012).  
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1.4 RESPOSTA IMUNE AO PARASITA 

A forma promastigota de L. infantum inoculada pelo vetor é fagocitada 

por neutrófilos e macrófagos, podendo sofrer destruição pelos produtos do 

metabolismo oxidativo, como radicais livres de O2 e pela produção de óxido 

nítrico (NO) (Evans, Vasconcelos et al. 1990; Cummings, Barbi et al. 2012). 

Este mecanismo de defesa se dá pela ativação da expressão de genes que 

codificam enzimas de grande importância na proteção da célula contra 

patógenos, como superóxido dismutase, catalase, ascorbato peroxidase e 

óxido nítrico sintase (Nathan and Shiloh 2000). Os neutrófilos infectados 

passam a secretar quimiocinas como IL-8 e MIP-1β, que atuam no 

recrutamento de novos neutrófilos e macrófagos para o sítio de infecção. As 

células dendríticas, que mediam a ativação dos mecanismos adaptativos da 

imunidade, além de também fagocitarem patógenos, são potentes células 

apresentadoras de antígenos (APC) ligados a molécula de MHC de classe II 

(Scapini, Lapinet-Vera et al. 2000). Na LV sintomática há diminuição destes 

mecanismos da resposta imune celular. 

Ao serem ativadas, as células dendríticas e os macrófagos migram do 

local da infecção em direção aos órgãos linfóides secundários, onde na 

condição de APC entrarão em contato com linfócitos T recirculantes. Quando o 

antígeno ligado à molécula de MHC de classe II interage com o seu receptor 

específico em um linfócito T CD4+, este linfócito será ativado dando início ao 

processo de expansão clonal antígeno-específico. A ativação do linfócito T 

CD4+ ocorre pelo fato do antígeno de L. infantum ser apresentado por uma 

molécula de MHC de classe II, já que este é um patógeno que vive no interior 

de vesículas celulares (Boyd, Anderson et al. 1985).  

A indução de uma resposta imune predominantemente mediada por 

células TH1 está relacionada com um fenótipo de resistência ao 

desenvolvimento de sintomas na infecção por L. infantum. Estas células 

secretam citocinas como o interferon-gama (INF-γ) e interleucina-2 (IL-2), que 

agem na ativação do metabolismo oxidativo dos macrófagos para a destruição 

do patógeno e eliminação da infecção. Por outro lado, a resposta imune 

predominantemente mediada por células TH2 é caracterizada pela produção de 
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citocinas como: interleucina-4 (IL-4), interleucina-5 (IL-5), e interleucina-13 (IL-

13). Através destas citocinas as células TH2 ativam linfócitos B, que são 

efetivos agentes da resposta imune humoral através da secreção de anticorpos 

clone-específicos, porém ineficientes para solucionar a infecção por 

Leishmania spp, que vivem intracelularmente, abrigados do encontro com 

anticorpos, que os poderiam opsonizar deixando-os expostos a destruição. 

Portanto, a resposta adequada para o controle da infecção por L. infantum é 

aquela mediada por células do tipo TH1(Choi, Xanthaki et al. 2005).  

O poder leishmanicida dos macrófagos está relacionado com a baixa 

produção da citocina Fator de Crescimento e Transformação-β (TGF- β), que é 

secretada por células TH2. Esta citocina leva a desativação do macrófago 

infectado pela inibição da ação do INF-γ e diminuição da expressão de 

moléculas de MHC de classe II, reduzindo a apresentação do antígeno. O TGF-

β também leva a um aumento na secreção de IL-10 pelos macrófagos, levando 

a diminuição da secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e Fator de 

Necrose Tumoral-α (TNF-α), inibindo a função destas células como APCs, além 

de reduzir a produção de INF-γ pelas células TH1(Kurey, Kobets et al. 2009).  

1.5 CONTROLE DO METABOLISMO DE FERRO 

O ferro encontrado na circulação sanguínea é proveniente de duas 

fontes principais, as quais são estritamente reguladas. A primeira fonte são 

macrófagos que reciclam o ferro integrante de moléculas de hemoglobina das 

células vermelhas. A segunda se dá pela absorção de ferro a partir da dieta 

através de células epiteliais do duodeno (Porto and De Sousa 2007). Íons de 

ferro liberados por hemácias fagocitadas são transportados do lúmen do 

fagossoma para o citoplasma através dos carreadorres Nramp1 e Nramp2. 

Estes carreadores funcionam de forma similar na superfície de enterócitos 

duodenais que absorvem ferro do lúmen intestinal. O ferro é então liberado 

para o plasma pelo transportador transmembrana ferroportina (FPN), proteína 

que é expressa na superfície de macrófagos e enterócitos duodenais. Uma vez 

na circulação, o metal se liga a proteína transportadora transferrina (Tf) e então 

pode ser internalizado por células com necessidade do metal através da 

ligação de Tf ao receptor de transferrina (TfR) (Porto and De Sousa 2007).   
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O ferro é um elemento essencial para grande parte dos processos 

biológicos. Sua habilidade em alternar entre vários estados oxidativos, faz 

deste metal um cofator importante em reações intracelulares importantes como 

transferência de elétrons e reações de oxi-redução biológicas. Entretanto, o 

ferro livre pode ser citotóxico em altas concentrações, pois catalisa a formação 

de radicais livres que levam a danificação de proteínas, lipídios e ácidos 

nucléicos. A baixa concentração de ferro intracelular também tem sido 

demonstrada como maléfica para a célula por limitar reações centrais do 

metabolismo, como a produção de ATP, pela redução da atividade da cadeia 

transportadora de elétrons, o que pode impactar negativamente a resposta 

imune (Cortes-Rojo, Estrada-Villagomez et al. 2011). Desta forma, é possível 

ver que o excesso ou a deficiência de ferro leva a efeitos adversos sobre 

diferentes células, tecidos ou órgãos. Assim, células de mamíferos 

desenvolveram complexos mecanismos com a finalidade de regular 

precisamente os níveis de ferro intra e extracelular. Quando estes mecanismos 

falham no controle metabólico, níveis de ferro fora do padrão biológico causam 

danos que certamente comprometem a funcionalidade celular.  

1.6 PAPEL DO FERRO NA IMUNIDADE 

Os possíveis efeitos do ferro sobre a resposta imune vêm sendo 

discutidos desde a década de 70. Nos primeiros estudos realizados foram 

obtidos resultados conflitantes, o que estimulou o desenvolvimento de novas 

abordagens para a compreensão destes mecanismos. Em 1972, foi mostrado 

por Cantwell que a suplementação do aporte de ferro na dieta, levou a redução 

do número de casos de infecção respiratória em crianças de países 

desenvolvidos em regiões temperadas (Cantwell 1972). No final da década de 

1970 novos estudos não sustentaram os achados de Cantwell, mostrando 

efeitos colaterais da suplementação de ferro, como o acúmulo deste metal no 

organismo que pode ser um fator que leva a susceptibilidade a infecções 

respiratórias em indivíduos de regiões tropicais. Durante a década de 80, os 

estudos envolvendo o metabolismo de ferro durante a malária foram 

predominantes na literatura. Foi demonstrado que a deficiência de ferro é 

prevalente entre crianças vivendo em áreas onde a transmissão de malária é 

intensa. Porém, neste outro estudo a administração de ferro levou ao aumento 
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no número de casos da doença 6 meses após o início do tratamento 

(Oppenheimer, Gibson et al. 1986). Estes trabalhos mostraram que o ferro 

pode desempenhar vários efeitos sobre a resposta imune a infecções, o que 

motivou novos estudos com objetivo de elucidar o mecanismo molecular deste 

elemento sobre a imunidade. Nos últimos vinte anos têm sido claramente 

mostrados por diversos estudos experimentais que o ferro atua em vários 

pontos-chave da resposta imune a diferentes patógenos. 

A imunidade inata é a primeira linha de defesa desenvolvida contra 

ataques dos mais diversos tipos de patógenos, sendo ativada rapidamente, 

dentro de minutos ou poucas horas após o contato com o antígeno.  As células 

envolvidas na imunidade inata codificam uma série de receptores que 

reconhecem padrões moleculares típicos de patógenos ou de danos teciduais, 

levando a elaboração de uma resposta padrão que inclui a ativação de 

mecanismos anti-microbianos e a secreção de quimiocinas que recrutam outras 

células da imunidade para o local da infecção ou dano tecidual (Kawai and 

Akira 2010).  

O efeito do ferro sobre a imunidade inata tem sido estudado 

principalmente in vitro. Foi mostrado que o quelante de ferro deferoxamina 

(DFO) inibe a atividade da enzima oxidase em fagócitos e reduz a destruição 

de patógenos dependente de espécies reativas de oxigênio (Collins, Kaufmann 

et al. 2002). Por outro lado, também se demonstrou que o ferro tem papel 

inibitório sobre a expressão do gene da enzima óxido nítrico sintase induzível 

(iNOS), efeitos que mostram a complexidade das implicações do ferro sobre a 

imunidade. Também foi mostrado que o ferro tem ação estimuladora sobre a 

via de sinalização do fator de transcrição NF-κB, molécula central para a 

expressão de genes envolvidos na imunidade inata e na inflamação 

(Vallabhapurapu and Karin 2009).  

A resposta imune adaptativa se desenvolve ao longo de dias ou 

semanas após a exposição do hospedeiro ao patógeno e depende da ativação, 

proliferação e diferenciação de linfócitos T e B específicos, que estão 

diretamente envolvidos na resposta mediada por células ou anticorpos, 

respectivamente. Em 2003, Ned et al. demonstraram que a expansão clonal de 
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linfócitos é dependente da captação de ferro via TfR em camundongos. 

Animais deficientes do gene TfR não apresentaram desenvolvimento de 

linfócitos T, tendo estas células adquirido um estado triplo negativo (CD3-, CD4- 

e CD8-) enquanto o desenvolvimento de linfócitos B não foi severamente 

afetada pela ausência deste gene (Ned, Swat et al. 2003). Também foi 

mostrado que a deficiência nutricional de ferro está associada à redução da 

proliferação de linfócitos estimulados por fitohemaglutinina (Kuvibidila 1986). 

Os dados disponíveis na literatura sobre o impacto do ferro na resposta imune 

adaptativa ainda são inconclusivos, sendo necessários novos estudos focando 

aspectos relacionados à imunidade contra infecções. 

1.7 REGULAÇÃO DO METABOLISMO DE FERRO NA INFECÇÃO POR L. 

infantum  

Estudos de varredura do genoma realizado com amostras de famílias 

expostas a L. infantum no Rio Grande do Norte, Brasil, considerando o fenótipo 

doença (LV) e o tamanho da enduração cutânea em resposta ao antígeno de 

Leishmania (DTH) identificou, em analise de linkage,  marcadores genéticos 

nos cromossomos 9 associado a LV e nos cromossomos 15 e 19 associados a 

resposta DTH. No cromossomo 15, dentre outros genes, observou-se que o 

gene da cadeia leve da ferritina se encontra dentro de uma região em 

desequilíbrio (Jeronimo, Duggal et al. 2007). A ferritina é uma proteína central 

no metabolismo de ferro, atuando no armazenamento deste metal no 

citoplasma da maioria das células de mamíferos. Estes dados nos levaram a 

testar a hipótese se alterações em genes relacionados ao metabolismo de ferro 

poderia alterar a disponibilidade de ferro durante a infecção por L. infatum e 

influenciar o tipo de resposta imune. 

Durante a fagocitose, macrófagos secretam grandes quantidades de 

radicais livres com o objetivo de causar dano ao microorganismo invasor 

através de radicais superóxido como o ânion O2
- (Fang 2004). A metaloenzima 

superóxido dismutase (SOD) desempenha um papel crucial na desintoxicação 

do patógeno, pois converte este ânion nocivo em peróxido de hidrogênio (H2O2) 

e água (Fridovich 1978). L. infantum apresenta dois isotipos desta enzima, as 

quais necessitam de ferro como cofator essencial para seu funcionamento 
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(Wilson, Vorhies et al. 1994; Paramchuk, Ismail et al. 1997; Weinberg 2009). 

Assim, L. infantum depende de ferro para realizar sua defesa contra os ataques 

oxidativos da célula hospedeira. O ferro é pouco solúvel em pH fisiológico, 

sendo necessário que o metal esteja complexado a proteínas ligantes como 

ferritina, transferrina e lactoferrina em mamíferos e outros animais (Bullen, 

Ward et al. 1991). Proteínas como a lactoferrina e transferrina são as principais 

proteínas transportadoras de ferro no meio extracelular, enquanto 

intracelularmente, este metal é armazenado na proteína ferritina (Theil 1987). A 

ferritina é uma proteína multimérica com função de seqüestro e 

armazenamento do excesso de ferro no meio intracelular. A proteína forma 

uma concha que pode acomodar até 4 500 átomos de ferro em seu interior. Tal 

proteína apresenta peso molecular entre 430 e 460 kDa com 24 subunidades 

de dois tipos simetricamente arranjadas, uma cadeia leve (19 kDa) e uma 

cadeia pesada (21 kDa) (Harrison and Arosio 1996).  

A síntese de ferritina é finamente controlada por um mecanismo sensível 

aos níveis de ferro no meio intracelular (Figura 3). As proteínas reguladoras de 

ferro-1 e 2 (Iron Regulatory Protein, IRP-1 e 2) têm um papel crucial na 

produção de ferritina, pois estas são altamente sensíveis às variações dos 

níveis de ferro no interior da célula. Ao diminuir os níveis de ferro intracelular, a 

proteína IRP-1 liga-se a uma seqüência específica na extremidade 3’ do mRNA 

da ferritina (Iron Responsive Elements, IREs) e inibe a sua tradução e IRP-2 

liga-se ao mRNA do receptor de transferrina, estabilizando-o e permitindo a 

tradução como revisado por Rouault em 2006 (Rouault 2006). Por outro lado, 

quando os níveis férricos no interior da célula aumentam, estas proteínas 

perdem sua atividade ligadora de RNA permitindo a tradução do mRNA da 

ferritina, o que leva ao aumento de sua expressão e consequentemente 

aumento da captação de ferro no citoplasma e a degradação do mRNA do TfR, 

o que diminui a captação de ferro pela célula (Ponka and Richardson 1997). 

Este mecanismo de proteção do ferro intracelular é de grande importância para 

a célula hospedeira, principalmente macrófagos, pois atuam na reciclagem de 

ferro para a eritropoiese (Andrews and Schmidt 2007) e se for captado por um 

patógeno intracelular como Leishmania spp. poderá ser usado como co-fator 
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enzimático de suas enzimas antioxidantes, as tornando resistentes aos ataques 

oxidativos do fagócito.  

Ainda não são claramente conhecidos os mecanismos utilizados pelo 

parasita para captar ferro do meio intracelular do macrófago hospedeiro, porém 

em amastigotas de Leishmania amazonensis, foi identificada uma família de 

proteínas transportadoras de ferro (Leishmania Iron Transporter, LIT) localizada 

na membrana plasmática, com um domínio extracelular contendo resíduos de 

aminoácidos polares, com capacidade de ligação ao ferro (Huynh, Sacks et al. 

2006; Jacques, Andrews et al. 2010). Células infectadas por L. infantum devem 

manter seu aporte de íons férrico sequestrado no interior da proteína ferritina, 

privando assim o patógeno deste metal essencial à sua sobrevivência. 

                                
Figura 3. Controle gênico do metabolismo de ferro em células de mamíferos. A 
proteína IRP2 (Iron regulatory Protein2) altera sua conformação, quando os 
níveis intracelulares de ferro se reduzem, e liga-se ao mRNA do receptor de 
transferrina, protegendo-o da degradação por nucleases, o que permite sua 
tradução e produção do receptor de transferrina (TfR), consequentemente 
aumentando a captação de ferro, normalizando os níveis intracelulares deste 
metal (revisado por Rouault em 2006).   

 

Há indícios de que a célula infectada por L. infantum apresenta baixos 

níveis de ferritina, pois o ferro deve estar livre no citoplasma para ser captado 

pelo parasita. Como o nível de ferritina encontra-se baixo, espera-se que a 

atividade ligadora de RNA de IRP-1 esteja elevada. IRP-1 é uma proteína 

expressa constitutivamente apresentando um aspecto bifuncional, quando o 

aporte de ferro no meio citoplasmático está adequado às necessidades da 

célula, esta proteína apresenta atividade enzimática de aconitase 

citoplasmática, porém quando ocorre uma redução no estoque de ferro 
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intracelular, esta proteína liga-se ao mRNA da ferritina, inibindo assim sua 

tradução à proteína, regulando desta forma a expressão gênica (Hentze and 

Kuhn 1996). Em um estudo foi visto que em condições de deficiência de ferro a 

expressão de IRP-1 se mantém inalterada, porém sua atividade de aconitase é 

reduzida (Iwai, Klausner et al. 1995). Em relação ao gene IRP-2 é possível que 

esteja sendo super expresso em células infectadas, com consequente aumento 

da expressão do gene do receptor de transferrina.   
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar o papel do ferro na resposta imune na infecção por Leishmania 

infantum. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar o efeito do ferro sobre a expressão dos genes IRP2, IFN-γ, 

TNF-α, IL-6, IL-10, MIG e IP10 em células mononucleares de sangue 

periférico.  

 

2. Avaliar o impacto do ferro sobre a expressão das proteínas IFN-γ, TNF-

α, IL-6 e IL-10 em linfócitos T e monócitos humanos estimulados com 

antígeno de L. infantum.  

 

3. Estudar a influência da carga parasitária esplênica sobre a resposta 

imune humoral e expressão de IRP2, IFN-γ, TNF-α e IL-10 em cães 

naturalmente infectados por L. infantum.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O protocolo de pesquisa foi avaliado pelo  Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) e aprovado sob 

o número 088/06, além de aprovado pelo Comitê Nacional de ética em 

Pesquisa (CONEP) sob o número 4581. Cada indivíduo ou guardião legal 

assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), consentindo 

em participar da pesquisa. O protocolo relativo à manipulação de animais foi 

submetido ao julgamento da Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN) e aprovado sob o 

número 012/2010. 

3.2  CARACTERIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DA PESQUISA 

Sete pessoas com infecção por L. infantum, porém evoluindo de forma 

assintomática foram recrutadas para participar deste estudo. Coletou-se 16 ml 

de sangue periférico em tubo heparinizado e realizou-se testes sorológicos 

para busca de anticorpo circulante anti-Leishmania, realizou-se o teste intra-

dérmico de Montenegro para se avaliar a hipersensibilidade tardia, além disso, 

foi feita a busca de DNA de L. infantum circulante para se determinar a 

parasitemia (ver tabela 2). 

Tabela 2. Caracterização dos participantes da pesquisa quanto ao sexo, 
sorologia, teste de hipersensibilidade tardia e quantidade Leishmania no 
sangue periférico estimado por qPCR.  
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3.3 SEPARAÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGUE 

PERIFÉRICO 

O sangue diluído com igual volume de solução salina 0,9% foi 

transferido cuidosamente para um segundo tubo contendo 10 ml do reagente 

Ficoll-Hypaque® (GE Healthcare, Piscataway, NJ, EUA), para ser centrifugado 

a 1450 x g por 40 minutos a 24°C. O anel de células formado foi transferido 

para novo tubo. As células foram lavadas com solução salina 0,9% e 

centrifugadas a 1200 x g por 8 minutos a 4ºC, desprezou-se o sobrenadante e 

repetiu-se duas vezes o procedimento de lavagem. Após a etapa descrita 

anteriormente, as células foram contadas em hemocitômetro e sua 

concentração ajustada para 107 células/ml.  

3.4  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Para testar o efeito do ferro sobre a elaboração da resposta imune, 

esquematizou-se o seguinte experimento: CMSP foram cultivadas em 1) meio 

RPMI (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) suplementado com SFB 10% 

inativado pelo calor à 56°C por 30 minutos (Invitrogen, Grand Island, NY, EUA), 

2) meio RPMI (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) suplementado com SFB 

10% inativado (Invitrogen, Grand Island, NY, EUA) acrescido do quelante de 

ferro deferoxamina (DFO, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) 10 µM (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) ou 3) cloreto de hemina 6 Mm (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA)  por 1 hora a 37°C, CO2 5%. Após este período de incubação 

parte das células foram estimuladas com antígeno de L. infantum na 

concentração de 10 µg/ml durante 4 horas para análises de expressão gênica 

ou 20 horas para análises de produção de proteínas por citometria de fluxo nas 

seguintes condições: 37°C, CO2 5% (Figura 4).  



32 
 

 

Figura 4. Células mononucleares de sangue periférico (CMSP) isoladas de 
pessoas com infecção assintomática por Leishmania infantum foram cultivadas 
em meio RPMI completo (1), na ausência de ferro (DFO) (2) ou com 
suplementação de ferro (3) por 1 hora, logo após, parte das células foram 
estimuladas por antígeno de L. infantum (SLA) e incubadas por 4 horas para 
análises de expressão gênica ou 20 horas para análises de produção de 
citocinas*. CMSP: Células mononucleares de sangue periférico; DFO: 
deferoxamina; SLA: antígeno solúvel de Leishmania. 

 

3.5  EXTRAÇÃO DE RNA  

Após o período de incubação das células em cada uma das condições 

experimentais, removeu-se o meio de cultura e sobre as células precipitadas no 

fundo do poço adicionou-se 100 µL do reagente TRIzol® (Invitrogen, Grand 

Island, NY, EUA) e homogeneizou-se 30 vezes por pipetagem repetitiva. Em 

cada condição foram realizadas 10 réplicas, portanto transferiu-se o volume de 

TRIzol® de cada réplica para um único tubo, alcançando o volume de 1 mL. Os 

tubos foram incubados a temperatura ambiente por 5 minutos, então adicionou-

se 200 µL de clorofórmio (Merck, Darmstadt, Alemanha), agitou-se 

repetidamente por inversão e incubou-se por 3 minutos a temperatura 

ambiente. Centrifugou-se a 12.000 x g por 15 minutos a 4°C. Após a 

centrifugação, formaram-se 3 fases. A fase superior (aquosa) contendo o RNA 

foi transferida para um tubo limpo e adicionou-se 500 µL de isopropanol 

(Merck, Darmstadt, Alemanha) para precipitar o RNA. As amostras foram 
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incubadas com isopropanol durante 10 minutos a temperatura ambiente e 

então centrifugou-se a 12.000 x g por 10 minutos a 4°C. Com auxílio de pipeta 

removeu-se o sobrenadante de isopropanol e adicionou-se 1 mL de etanol 75% 

(Merck, Darmstadt, Alemanha) para proceder a lavagem do precipitado de 

RNA. A amostra foi agitada vigorosamente por vortex e então centrifugada a 

7.500 x g por 5 minutos a 4°C. Com auxílio de pipeta retirou-se o sobrenadante 

de etanol 75% e deixou-se o precipitado secando por 30 minutos. O precipitado 

de RNA foi diluído em 15 µL de água livre de nucleases (Ambion, Grand Island, 

NY, EUA). O RNA foi quantificado por espectrofotometria através do aparelho 

NanoDrop® (Thermo Scientific, Austin, TX, EUA) utilizando o seguinte 

parâmetro: [RNA] ng/µL = Absorbância260 x 40. 

 

3.6 INTEGRIDADE DO RNA 

Para avaliar o grau de integridade das moléculas de RNA utilizadas para 

as análises de expressão gênica, as amostras foram submetidas à corrida 

eletroforética em gel de agarose 2% durante 40 minutos com a 100 V e 

corrente 0,5 A. O gel foi corado com solução de brometo de etídio 0,1% e 

visualizado sob luz ultravioleta em fotodocumentador (figura 5).  

 

Figura 5. Gel de agarose 2% mostrando a integridade das amostras de RNA 
utilizadas para as análises de expressão gênica, com visualização das 
subunidades 28s e 18s do RNA ribossômico.  
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3.7  TRATAMENTO DE AMOSTRAS DE RNA COM DNase 

Para eliminar qualquer resquício de DNA genômico na amostra 

estudada, o RNA foi tratado com a enzima DNase. O RNA total (2 µg) foi 

transferido para um tubo limpo num volume de 10 µL, onde adicionou-se 1 

unidade da enzima DNase (Ambion, Grand Island, NY, EUA) (1 µL), 1,5 µL de 

solução tampão da enzima Dnase e 1 unidade do inibidor de RNase (1 µL) 

(Ambion, Grand Island, NY, EUA), completou-se o volume para 10 µL com 

água livre de nuclease. Os tubos foram incubados a 37°C por 60 minutos para 

potencializar a atividade da enzima. Após esta incubação, foram adicionados a 

cada tubo 1,5 µL de EDTA 6 Mm, seguido de incubação a 75°C por 10 minutos, 

para a inativação da DNase. 

 

3.8 TRANSCRIÇÃO REVERSA 

As amostras de RNA tratadas com DNAse foram submetidas à 

transcrição reversa para a obtenção de cDNA. Utilizou-se para este 

procedimento o kit High capacity cDNA reverse transcription (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA). Foi preparado um mix de reação contendo 

para cada amostra: 2 µL de solução tampão, 0,8 µL de solução de dNTPs 25x 

concentrado, 2 µL de primer randômico 10x concentrado (100 Mm), 1 unidade 

de enzima transcriptase reversa (1 µL) e 4,2 µL de água livre de nuclease, 

perfazendo um volume final de 10 µL de mix de reação. As amostras foram 

incubas a 25°C por 10 minutos, 37°C por 120 minutos e 85°C por 5 minutos, 

para inativação da enzima. As amostras de cDNA foram armazenadas a -20°C 

até posterior amplificação por qRT-PCR. 

 

3.9 PCR QUANTITATIVO 

Para determinar os níveis de expressão dos genes IRP2, INF-γ, TNF-α, 

IL-6, MIG (CXCL9), IP10 (CXCL10) e GAPDH, gene que codifica uma enzima 

envolvida na via glicolítica, sendo expressa constitutivamente na maioria das 

células e tecidos, por isso este gene foi tomado como controle endógeno para 
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calibrar a expressão de outros genes avaliados neste trabalho. Os seguintes 

ensaios TaqMan® (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) contendo os 

primers e a sonda adequada foram utilizadas para esta finalidade: IRP2 (ID do 

ensaio: Hs00386293_m1); IFN-γ (ID do ensaio: Hs00989291_m1); TNF-α (ID 

do ensaio: Hs00174128_m1); IL-6 (ID do ensaio: Hs00985639_m1), IL-10 (ID 

do ensaio: Hs00961622_m1), MIG ou CXCL9 (ID do ensaio: Hs00171065_m1), 

IP10 ou CXCL10 (ID do ensaios: Hs00171042_m1) e GAPDH 

(Hs03929097_g1). A PCR foi realizada com volume final de 10 µL, contendo 

200 nM de ensaio TaqMan®, 5 µL de TaqMan universal master mix 20x 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e 50 ng de cDNA que serviu como 

molde para a reação. A ciclagem térmica utilizada na reação foi um 

desnaturação inicial de 95°C por 10 minutos, seguido por 40 ciclos de 

desnaturação a 95°C por 15 segundos e anelamento/extensão por 1 minuto. O 

equipamento 7500 Real Time PCR System® foi utilizado e os resultados foram 

analisados através do software 7500 v.2.0.1. O método de análise utilizado foi 

o do Ct comparativo, no qual o Ct do gene constitutivo (GAPDH) da amostra 

sendo analisada foi subtraído do Ct do gene em questão, sendo gerado um 

ΔCt. O valor do ΔCt obtido do grupo controle (calibrador) foi utilizado para 

subtrair do ΔCt obtido das amostras dos grupos do estudo, gerando um ΔΔCt. 

Para se obter o valor da produção de proteína a partir destes dados de 

expressão gênica, o numeral 2 foi elevado a potência de  - ΔΔCt, os resultados 

foram apresentados como média ± desvio-padrão para cada grupo. 

 

3.10 DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE CÉLULAS NO SANGUE 

PERIFÉRICO E PRODUÇÃO DE CITOCINAS 

Para determinar a porcentagem de linfócitos T CD4+, linfócitos T CD+8 e 

monócitos nas amostras de CMSP, as células foram cultivadas nas condições 

acima descritas e avaliadas por citometria de fluxo. A placa de cultura (Costar 

3799, St. Louis, MO, EUA) com 96 poços foi centrifugada a 1.300 x g por 8 

minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado de células foi 

ressuspenso em solução tampão (PBS 1X, 0.5% de BSA, 2Mm de azida) 

contendo os anticorpos anti-CD8-FITC, anti-CD4-PE e anti-CD14 FITC (e-
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Bioscience, San Diego, CA, EUA). As células foram incubadas por 15 minutos 

a 4°C na ausência de luz, a seguir adicionou-se PBS 1x gelado e centrifugou-

se a placa a 1.300 x g por 8 minutos a 4°C. Desprezou-se em seguida o 

sobrenadante e ressuspendeu-se o precipitado de células em PBS 1x gelado e 

formaldeído 4% na proporção 1:1. Incubou-se por 20 minutos a temperatura 

ambiente na ausência de luz e procedeu-se com a leitura de 30.000 eventos 

em citômetro de fluxo (FACSCantoII, Becton and Dickinson, Franklin Lakes, NJ, 

EUA).  

Para avaliar a produção de citocinas, realizou-se o protocolo de 

marcação para proteínas citoplasmáticas. Após o período de incubação com 

antígeno adicionou-se 10 µL do reagente brefeldina A (10 mg/ml) (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) diluído em solução tampão PBS 1x e incubou-se 

por 4 horas. As células foram marcadas para proteínas de superfície como 

descrito anteriormente neste mesmo tópico, a seguir centrifugou-se a placa a 

1.300xg por 8 minutos a 4°C, desprezou-se o sobrenadante e resuspendeu-se 

o precipitado em solução tampão (PBS 1X, 0.5% de BSA, 2Mm de azida). 

Centrifugou-se novamente a placa a 1.300xg por 8 minutos a 4°C e desprezou-

se o sobrenadante. Resuspendeu-se o precipitado em solução de 

permeabilização (PBS 1X, 0.5% de BSA, 2Mm de azida, 0,5% saponina) e 

incubou-se por 10 minutos à temperatura ambiente na ausência de luz. 

Centrifugou-se a placa a 1.300xg por 8 minutos a 4°C e desprezou-se o 

sobrenadante. O precipitado foi resuspenso em tampão de permeabilização 

contendo os anticorpos anti-TNF-α-FITC, anti-IFN-γ-PE, anti-IL-10-PECy7 e 

anti-IL-6-PE (e-Bioscience, San Diego, CA, EUA). As células foram incubadas 

com os anticorpos por 30 minutos à temperatura ambiente na ausência de luz. 

Para eliminar o excesso de anticorpo não ligado, adicionou-se tampão de 

permeabilização e centrifugou-se à 1.300xg por 8 minutos a 4°C, este 

procedimento de lavagem foi repetido e então o precipitado foi resuspenso em 

solução tampão (PBS 1X, 0.5% de BSA, 2Mm de azida), centrifugou-se a placa 

a 1.300xg por 8 minutos, descartou-se o sobrenadante e resuspendeu-se o 

precipitado de células em tampão PBS 1x e formaldeído 4% na proporção de 

1:1. Transferiu-se o volume de cada poço para um tubo de FACS e procedeu-
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se com a leitura de 30.000 eventos no citômetro de fluxo (FACSCantoII, Becton 

and Dickinson, Franklin Lakes, NJ, EUA). 

 

3.11  AVALIAÇÃO DE CÃES INFECTADOS POR Leishmania infantum 

Para a realização deste estudo, 44 cães com diagnóstico para 

leishmaniose visceral foram obtidos no Centro de Controle de Zoonoses de 

Natal-RN, 21 machos e 23 fêmeas. Amostras de sangue periférico (4 ml) foram 

coletados em tubos sem anti-coagulantes para a realização de testes 

sorológicos com o objetivo de detectar anticorpos anti-Leishmania circulante 

para confirmação de diagnóstico. Um fragmento de baço foi obtido para 

extração de RNA e DNA. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, 

os animais diagnosticados como positivos para LVC foram eutanasiados. Para 

este procedimento, os animais foram contidos, pesados, sedados e 

anestesiados com os seguintes fármacos: cloridrato de xilazina (1 mg/kg) e 

cloridrato de quetamina (10 mg/Kg) via intramuscular. Feito este procedimento, 

injetou-se intravenosamente uma solução de cloreto de potássio (KCl) a 20%. 

O animal foi deitado em decúbito dorsal tendo sua região abdominal 

higienizada com etanol 70% e polivinilpirrolidona (PVPI) para garantir as 

condições assépticas do procedimento cirúrgico. Com um bisturi procedeu-se 

uma incisão na linha alba imediatamente abaixo do osso esterno até a porção 

inferior do abdome. Utilizando-se um novo bisturi, retirou-se um fragmento de 

baço com aproximadamente 2 cm3. Este fragmento foi então acondicionado em 

solução salina 0,9% contendo os antibióticos penicilina e estreptomicina 1% e o 

antifúngico fluorocitosina também a 1% (Gibco, Grand Island, NY, EUA) e 

transportado ao laboratório para processamento. 

 

3.12  EXTRAÇÃO DE RNA DE BAÇO CANINO E OBTENÇÃO DE cDNA 

Para a extração de RNA total a partir de esplenócitos caninos, foi obtido 

um homogenato do tecido e adicionou-se 100 µL deste, em 900 µL de TRIzol®. 

A amostra foi repetidamente homogeneizada e então submetida ao protocolo 

de extração de RNA descrito no item 3.5 (a interfase fenol-etanol foi 
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armazenada a -80°C para posterior extração de DNA). Após este procedimento 

avaliou-se a integridade das amostras de RNA como no item 3.6 e 

submeteram-se as amostras a transcrição reversa segundo o protocolo 

mostrado no item 3.8.   

3.13  PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE SANGUE E BAÇO 

Amostras de sangue periférico foram centrifugadas (2500 x g por 15 

minutos à temperatura ambiente) para separação do soro para a realização de 

testes de ELISA. Os respectivos coágulos das amostras de sangue foram 

armazenados para posterior extração de DNA. As amostras de baço foram 

processadas com o intuito de se obter um homogenado, do qual se extraiu 

RNA e DNA.  

 

3.14  DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE ANTICORPO ANTI-rK-39 

Sensibilizou-se a placa de ELISA contendo 96 poços com o antígeno 

recombinante K-39 (100 µL) na concentração de 50 ng/µL e incubou-se a placa 

a 4°C de um dia para o outro. Descartou-se o excesso de antígeno e bloqueou-

se a reação na placa adicionando 100 µL de solução tampão PBS 1x – Tween 

1%. Incubou-se a placa de reação por 1 hora a temperatura ambiente. 

Desprezou-se o sobrenadante e lavou-se os poços da placa 4 vezes com 

solução tampão PBS1x-Tween 0.25%. Adicionou,-se em triplicata as amostras 

de soro dos animais na diluição de 1:100 (100 µL). Incubou-se a placa por 1 

hora a temperatura ambiente. Desprezou-se o excesso de soro e lavou-se os 

poços da placa 4 vezes com solução tampão PBS1x-Tween 0.25%. Adicionou-

se em cada poço o anticorpo secundário anti-IgG canino (Bethyl Laboratories, 

Montgomery, TX, EUA) na concentração de 1:500 (100 µL). Incubou-se a placa 

por 1 hora a temperatura ambiente. Desprezou-se o excesso de anticorpo 

secundário não ligado e lavou-se os poços da placa 4 vezes com solução 

tampão PBS1x-Tween 0.25%. Adicionou-se em cada poço 100 µL de solução 

reveladora, composta por solução tampão de citrato-fosfato, peróxido de 

hidrogênio (1mM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e ABTS (2mM) (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Incubou-se a placa por 30 minutos a temperatura 
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ambiente ao abrigo da luz. A reação foi parada adicionando-se em cada poço 

100 µL de solução de SDS 5%. Procedeu-se com a leitura da absorbância em 

cada poço a 405 nm, para isso utilizou-se o leitor de placas ASYS Expert Plus 

(Biochrom, Hollister, MA, EUA).  Utilizou-se como valor de referência para 

positividade (cut-off) a média de absorbância obtida nos testes com animais 

sabidamente negativos, para o rK-39 esse valor foi de 0,207. A presença de 

anticorpo anti-rK39 está associado a infecção sintomática (Braz, Nascimento et 

al. 2002). 

 

3.15  ELISA PARA DETERMINAÇÃO DE IgG TOTAL, IgG1 e IgG2 

Cada poço de uma placa de 96 poços foi sensibilizado com 500 ng de 

antígeno obtidos de formas promastigota de Leishmania, crescido em cultura 

de um isolado oriundo de um paciente com LV (IOC 563). Incubou-se a placa 

durante a noite a 4°C. Descartou-se o excesso de antígeno, então bloqueou-se 

a placa com solução tampão PBS 1x-Gelatina 1% (Gelatin preonix  highly 

purified type A, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA).  Incubou-se a placa 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Desprezou-se o excesso de solução 

de bloqueio e lavou-se os poços da placa 4 vezes com solução tampão PBS1x-

Gelatina 0.25%. Adicionou-se em triplicata as amostras de soro dos animais na 

diluição de 1:500 (100 µL) de acordo com o mapa previamente planejado. 

Incubou-se a placa por 1 hora a temperatura ambiente. Descartou-se o 

excesso de soro e lavou-se os poços da placa 4 vezes com solução tampão 

PBS1x-Gelatina 0.25%. Adicionou-se em cada poço o anticorpo secundário 

anti-IgG canino, anti-IgG1 canino ou anti-IgG2 canino (Bethyl Laboratories, 

Montgomery, TX, EUA) de acordo com o mapa previamente preparado para 

cada placa, cada anticorpo foi adicionado na concentração de 1:500 (100 µL). 

Incubou-se a placa por 1 hora a temperatura ambiente. Desprezou-se o 

excesso de anticorpo secundário não ligado e lavou-se os poços da placa 4 

vezes com solução tampão PBS1x-Gelatina 0.25%. Adicionou-se em cada 

poço 100 µL de solução reveladora, composta por solução tampão de citrato-

fosfato, peróxido de hidrogênio (1mM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA)  e 

ABTS (2mM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Incubou-se a placa por 30 
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minutos a temperatura ambiente ao abrigo da luz. A reação foi parada 

adicionando-se em cada poço 100 µL de solução de SDS 5%. Procedeu-se 

com a leitura da absorbância em cada poço a 405 nm, para isso utilizou-se o 

leitor de placas ASYS Expert Plus (Biochrom, Hollister, MA, EUA). 

 

3.16 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE PROTEÍNAS TOTAIS 

Os níveis de proteínas totais no soro dos animais foi determinado pelo 

método colorimétrico do biureto (Labtest, Lagoa Santa, MG, Brasil), onde 50 µL 

de soro diluído 10 vezes foi misturado a 2,5 mL do reagente biureto. A amostra 

foi incubada a temperatura ambiente por 5 minutos e então procedeu-se com a 

leitura em espectrofotômetro a 550 nm.  

 

3.17  AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA EM ESPLENÓCITOS CANINOS  

Para determinar os níveis de expressão dos genes IRP2, IFN-γ, TNF-α, 

IL-10 e ACTB (gene de expressão constitutiva) em esplenócitos caninos, 

utilizou-se os seguintes ensaios: IRP2 (ID do ensaio: Cf02640728_m1); IFN-γ 

(ID do ensaio: Cf02623316_m1); TNF-α (ID do ensaio: Cf02628237_m1); IL-10 

(ID do ensaios: Cf02624265_m1) e ACTB (Cf03023880_g1) (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA). O protocolo de qRT-PCR e a análise dos 

dados de expressão gênica foi realizada como descrito no item 3.9.  

 

3.18  EXTRAÇÃO DE DNA DE ESPLENÓCITOS CANINOS 

As amostras de baço armazenadas em TRIzol® foram descongeladas 

para proceder com a extração de DNA. Para a realização deste procedimento, 

removeu-se por completo a fase intermediária formada durante a centrifugação 

para a extração do RNA. Á fase inferior restante adicionou-se 300 µL de etanol 

100% e misturou-se repetidas vezes por inversão.  A seguir as amostras foram 

incubadas a temperatura ambiente por 3 minutos. Centrifugou-se 2.000xg por 5 

minutos a 4°C. Descartou-se o sobrenadante e lavou-se o pellet com 1 mL de 
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solução de citrato de sódio 0,1 M em etanol 10%. Incubou-se por 30 minutos a 

temperatura ambiente e precipitou-se o DNA a 2000xg por 5 minutos a 4°C. O 

procedimento de lavagem foi repetido duas vezes. O precipitado contendo DNA 

foi resuspenso em 1 mL de etanol 75%, incubado por 20 minutos a temperatura 

ambiente e precipitado a 2.000xg por 5 minutos a 4°C. Removeu-se o etanol 

com auxílio de pipeta e deixou-se evaporar por 30 minutos. O DNA foi 

dissolvido em 200 µL de hidróxido de sódio (NaOH) 8 Mm  e o pH ajustado 

para 7 com 40 µL de solução tampão Tris-EDTA (TE). O DNA foi quantificado 

por espectrofotometria através do aparelho NanoDrop® (Thermo Scientific, 

Austin, TX, EUA) utilizando o seguinte parâmetro: [DNA] ng/µL = Absorbância2x 

50. 

 

3.19 DETERMINAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA ESPLÊNICA 

A carga de L. infantum presente no baço foi determinada por PCR em 

tempo real utilizando-se primers específicos para K-DNA de L. infantum a partir 

de amostras de DNA extraídas de baço.  Para a amplificação do K-DNA 

utilizaram-se os seguintes primers e sonda TaqMan®: direto – 5’CTT TTC TGG 

TCC GGG TAG G 3’; reverso – 5’ CCA CCC GGC CCT ATT TTA CAC CAA 3’ 

e sonda TaqMan® - 5’/56 FAM/ TTT TCG CAG AAC GCC CCT ACC CGC 3’ 

(Integrated DNA Technologies, Coralville, IA, EUA). A PCR foi realizada com 

um volume final de 10 µL, contendo 375 nM de cada primer e 250 nM da sonda 

TaqMan®. Adicionou-se 5 µL de TaqMan universal master mix 20x por reação 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e 80 ng de DNA molde. A ciclagem 

térmica foi a mesma descrita no tópico 4.9. Uma curva padrão contendo 

quantidades de K-DNA obtidas a partir de uma quantidade conhecida de 

formas promastigotas de L. infantum (Mary, Faraut et al. 2004; Weirather, 

Jeronimo et al. 2011). O primeiro ponto da curva equivale a DNA obtido de 

1.000.000 de formas promastigotas, a partir deste ponto fez-se uma diluição 

seriada de 1:10, onde o ultimo ponto da curva correspondia ao k-DNA obtido a 

de 0,01 parasita. A média da eficiência das curvas-padrão foi de 97,42 tendo 

um R médio de 0,982. O Ct obtido das amostras de quantidades 

desconhecidas foi adicionado numa equação que continha os pontos de reta, 
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informando as quantidades antes desconhecidas de K-DNA de L. infantum 

presente em cada amostra. Os animais foram divididos em 4 grupos de acordo 

com a carga parasitária encontrada no baço. Grupo1: até 102 parasitas/g de 

baço; Grupo 2: entre 102 e 103 parasitas/g de baço; Grupo 3: entre 103 e 104 

parasitas/g de baço e Grupo 4: mais de 104 parasitas/g de tecido esplênico.   

 

3.20 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os dados obtidos por citometria de fluxo foram tratados pelo software 

FlowJo® e os dados obtidos a partir de qPCR foram mostrados pelo Software 

7500 v.2.0.1. Para avaliar a normalidade dos dados obtidos, de Kolmogorov-

Smirnov. As diferenças entre as médias dos grupos foram avaliadas pelos 

testes de análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Tukey ou 

Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunns. Ao se analisar dados de 

amostras pareadas, aplicou-se o teste T-pareado em caso de amostras com 

distribuição normal ou o teste de Mann-Whitney, quando os dados 

apresentaram distribuição assimétrica. Em todos os testes foi considerado o 

grau de significância de 5% (P<0,05). 
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4. RESULTADOS 

4.1 FERRO REDUZ A EXPRESSÃO DE IRP2 

 Células de sangue periférico de indivíduos com infecção assintomática 

cultivadas em meio de cultura RPMI suplementado com 10% de soro fetal 

bovino apresentaram a média de sua expressão relativa de IRP2 em 1,29 ± 

0,25. Células cultivadas na ausência de ferro (DFO) tiveram sua expressão 

gênica relativa no valor de 1,03 ± 0,21. Células cultivadas em presença de ferro 

(Hemina) apresentaram redução substancial na expressão de IRP2 (0,59±0,29; 

redução de 41% comparada às células cultivadas sem ferro; P<0,05; Figura 6 

A).  

Em células estimuladas por antígeno de L. infantum, o grupo controle 

(Meio com SLA) teve expressão gênica de IRP2 no valor de 1,23±0,3. 

Enquanto em células cultivadas na ausência de ferro (DFO com SLA) a 

expressão relativa de IRP2 foi de 1,05±0,15. A análise da expressão do gene 

IRP2 em células estimuladas por antígeno na presença de ferro (Hemina com 

SLA) mostrou uma redução significativa na expressão relativa deste gene que 

foi de 0,15±0,07 (redução de 85% comparada às células estimuladas cultivadas 

na ausência de ferro; P<0,05; Figura 6 B).  

 

Figura 6. Efeito de ferro sobre a expressão do gene IRP2. A) Expressão 
relativa do gene IRP2 avaliada em cultura de células mononucleares de sangue 
periférico (CMSP), em meio RPMI ou meio RPMI acrescido com deferoxamina 
(DFO) ou cloreto de hemina. B) Expressão relativa do gene IRP2 avaliada em 
CMSP em meio RPMI estimuladas com antígeno solúvel de Leishmania (SLA) 
ou RPMI com SLA acrescido de DFO ou cloreto de hemina. Os resultados 
foram expressos em média ± desvio-padrão (Teste não paramétrico de Mann-
Whitney; * p<0,05).   

A) B) 
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4.2  FERRO ESTIMULA A EXPRESSÃO DE GENES DA RESPOSTA IMUNE 
 
 

Células mononucleares de sangue periférico foram cultivadas na 

ausência e na presença de ferro, onde se testou os efeitos deste metal sobre a 

expressão dos genes IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10, MIG e IP10. As células 

cultivadas em meio RPMI completo e usadas como controle tiveram a 

expressão relativa de IFN-γ no valor de 1,29±0,33, enquanto células cultivadas 

na ausência de ferro tiveram a expressão relativa de IFN-γ no valor de 0,9±0,7. 

Células mononucleares cultivadas em presença de ferro aumentaram 

significativamente a expressão de IFN-γ comparada ao controle (136%, 

P<0,015) sendo a expressão relativa de 13,6±4,8. A análise da expressão do 

gene TNF-α mostrou que nas células do grupo controle este gene tem níveis de 

expressão no valor de 1,26±0,17, enquanto na ausência de ferro este nível é 

de 0,99±0,27, não havendo diferença significativa. Por outro lado, os níveis de 

expressão de TNF-α aumentaram significativamente (P<0,05) em células 

cultivadas na presença de ferro (30% relação ao controle) sendo a expressão 

relativa no valor de 3,04±1,5 (Figura 7). 

O gene IL-6 teve expressão em nível basal de 1,21±0,25 no grupo 

controle, e na ausência de ferro teve expressão relativa de 2,96±0,57. O nível 

de expressão desta citocina é significativamente mais elevado em células 

cultivadas na presença de ferro (65% em relação ao grupo controle) tendo o 

valor de expressão relativa de 6,51±2,23 (P<0,015).  

A citocina IL-10 apresentou níveis basais de expressão gênica de 

1,48±0,18 no grupo controle, nas células cultivadas em ausência de ferro os 

níveis de expressão foram de 1,44±0,4, não havendo diferença significativa. 

Células cultivadas em presença de ferro apresentaram redução de 80% na 

expressão de IL-10 comparado ao grupo controle, sendo a expressão relativa 

deste gene no valor de 0,22±0,04 (P<0,05).  

A quimiocina MIG apresentou o nível de expressão relativa de 1,09±0,12 

no grupo controle e 0,56±0,22 no grupo cultivado em ausência de ferro. 

Nenhuma diferença foi encontrada entre estes grupos e o grupo de células 

cultivadas na presença de ferro, onde o nível de expressão gênica relativa foi 
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de 1,47±0,88. Outro gene de quimiocina avaliado neste trabalho, IP10 teve sua 

expressão relativa no valor de 1,25±0,3 no grupo controle e 1,34±0,36 no grupo 

de células cultivadas na ausência de ferro. Por outro lado, células cultivadas 

com suplementação de ferro aumentaram a expressão de MIG em 67% 

comparado ao controle, sendo este valor de 6,77±3,21.   

 

 

Figura 7. Efeito do ferro sobre a expressão dos genes IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-
10, MIG e IP10. Expressão relativa dos genes avaliada em cultura de células 
mononucleares de sangue periférico (CMSP), em meio RPMI ou meio RPMI 
acrescido com deferoxamina (DFO) ou cloreto de hemina. Os resultados foram 
expressos em média ± desvio-padrão (Teste não paramétrico de Mann-
Whitney; *p<0,05; #p<0,015).   

  

4.3 CÉLULAS ESTIMULADAS COM ANTÍGENO DE LEISHMANIA 

AUMENTAM A EXPRESSÃO DE IFN-γ, TNF-α, IL-6, MIG e IP10 

Células mononucleares de sangue periférico estimuladas com antígeno 

de L. infantum foram cultivadas em meio RPMI completo, em meio acrescido 

de DFO (quelante de ferro) ou cloreto de hemina, para testar o efeito do ferro 

sobre a expressão de IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10, MIG e IP10. Células 

estimuladas por antígeno e cultivadas em meio RPMI completo foram usadas 

como grupo controle (Meio com SLA), onde o gene IFN-γ apresentou nível de 

expressão basal de 1,35±0,45, enquanto as células cultivadas na ausência de 

ferro (DFO com SLA) tiveram nível de expressão deste gene no valor de 



46 
 

0,9±0,2, não havendo diferença significativa. No entanto, células 

mononucleares estimuladas por antígeno e cultivadas em presença de ferro 

(Hemina com SLA), apresentaram nível de expressão de IFN-γ no valor de 

4,74±0,5, um aumento significativo (P<0,05) de 48% relação ao grupo controle. 

A citocina TNF-α teve sua expressão gênica avaliada em 1,08±0,21 no grupo 

controle (meio com SLA) e 0,64±0,4 na ausência de ferro (DFO com SLA), em 

células cultivadas com suplementação de ferro (Hemina SLA) o gene TNF-α 

aumentou significativamente (P<0,05) sua expressão 95% em relação ao 

controle, tendo seu valor de expressão relativa em 9,54±3,23 (Figura 8).  

O gene IL-6 mostrou nível de expressão no grupo controle (Meio com 

SLA) de 1,16±0,3, enquanto que na ausência de ferro a expressão relativa 

desse gene foi de 1,98±0,7, não havendo diferença significativa entre essas 

duas condições. Porém células estimuladas por antígeno e cultivadas em 

presença de ferro (Hemina com SLA) aumentaram significativamente (P<0,015) 

a expressão de IL-6 em 324% com a expressão relativa deste gene no valor de 

39,2±11,6. A citocina IL-10 apresentou nível de expressão de 1,08±0,5 no 

grupo controle (Meio com SLA) e 0,17±0,05 no grupo cultivado em ausência de 

ferro (DFO com SLA), enquanto em células cultivadas em presença de ferro 

(Hemina com SLA) este valor foi de 0,06±0,03, apresentando uma redução de 

significativa (P<0,05) de 68% em relação ao grupo controle (Figura 8).  

A quimiocina MIG apresentou expressão gênica de 1,05±0,19 no grupo 

controle (Meio com SLA) e 3,26±2,8 no grupo de células cultivadas na ausência 

de ferro, não havendo diferença significativa entre os dois grupos. Porém, 

células mononucleares estimuladas por antígeno de L. infantum e cultivadas 

em presença de ferro (Hemina com SLA) apresentaram aumento significativo 

(P<0,015) de 179% na expressão deste gene, sendo a expressão relativa 

calculada em 17,9±7,3.  IP10, no grupo controle (Meio com SLA) foi expresso 

no valor de 1,13±0,28 e em células cultivadas na ausência de ferro este valor 

foi de 1,37±0,33, não sendo novamente observada diferença significativa entre 

estes dois grupos. Células mononucleares estimuladas por antígeno de L. 

infantum e cultivadas na presença de ferro (Hemina com SLA) apresentaram 

aumento significativo na expressão relativa de IP10 no valor de 6,48±3,82, 
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significando um aumento de 64% na expressão gênica em relação ao grupo 

controle (Figura 8). 

 

Figura 8. Efeito do ferro sobre a expressão de IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-10, MIG e 
IP10 em células mononucleares de sangue periférico (CMSP) estimuladas por 
antígeno de L. infantum. Expressão relativa dos genes avaliada em CMSP 
cultivadas em meio RPMI estimuladas com antígeno solúvel de Leishmania 
(SLA) ou RPMI com SLA acrescido de DFO ou cloreto de hemina. Os 
resultados foram expressos em média ± desvio-padrão (Teste não paramétrico 
de Mann-Whitney; * p<0,05, #p<0,015).   

 

4.4  AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE CÉLULAS  

Para avaliar quais células foram responsáveis pelo perfil de expressão 

gênica mostrado anteriormente, realizou-se em paralelo um experimento nas 

mesmas condições, onde após o período de incubação as células foram 

preparadas para citometria de fluxo, de acordo com o procedimento descrito no 

item 4.10. Os resultados obtidos mostram que 78,94±0,25% das células 

avaliadas são linfócitos, dos quais 36,89±0,43% são linfócitos T CD4+ e 

19,76±0,38% são linfócitos T CD8+. Os monócitos equivalem a 14,88±0,51% 

das células avaliadas (Tabela 3). 
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Tabela 3. Frequência de linfócitos totais, linfócitos T CD4+, T CD8+ e monócitos 
em células mononucleares de sangue periférico (CMSP).  

CONDIÇÃO Linfócitos 
totais% 

CD4+% CD8+% Monócitos % 

MEIO   74,83±0,36 36,64±0,28 19,62±0,44 19,67±0,75 

MEIO COM 
SLA 

  78,23±0,14 37,92±0,45 20,03±0,32 15,01±0,53 

DFO   76,76±0,26     36,22±0,33     16,86±0,28 16,23±0,41 

DFO COM 
SLA 

82,54±0,18     36,56±0,52     19,75±0,61 11,67±0,66 

HEMINA   79,77±0,32  37,72±0,26  19,31±0,52 14,39±0,47 

HEMINA 
COM SLA 

  81,55±0,25  36,29±0,62  20,01±0,32 12,36±0,58 

TOTAL   78,94±0,25  36,89±0,43  19,76±0,38 14,88±0,51 

 

4.5 FERRO AUMENTA A PRODUÇÃO DE IFN-γ, TNF-α E IL-10 EM 

LINFÓCITOS T CD4+ E T CD8+ ESTIMULADOS 

Linfócitos T CD4 não estimulados por antígeno de L. infantum, não 

apresentaram diferença significativa na frequência de células produtoras de 

INF-γ. O grupo controle (Meio) teve frequência de 1,44±0,34%, enquanto 

linfócitos cultivados na ausência de ferro (DFO) apresentaram frequência de 

1,77±0,42% e linfócitos cultivados em meio com ferro (Hemina) tiveram 

frequência de 1,6±0,5% de células produtoras de INF-γ, não havendo diferença 

significativa entre os grupos (Figura 9 A).  De forma semelhante, não foram 

observadas diferença  em  TNF-α, entre os grupos; o grupo controle (Meio) 

apresentou frequência de 1,72±0,9% de linfócitos produtores de TNF-α, células 

T CD4 cultivadas na ausência de ferro (DFO) tiveram frequência de 

1,36±0,84%, enquanto aquelas cultivadas na presença de ferro (Hemina) 

apresentaram frequência de 1,67±0,86%. Linfócitos T CD4 produtores de IL-10 

apresentou frequência de 1,94±0,67%, células cultivadas na ausência de ferro 

(DFO) tiveram frequência de 1,44±0,57% e finalmente linfócitos T CD4 

cultivados na presença de ferro (Hemina) apresentaram frequência de 

1,52±0,61% (Figura 9 A).  

A avaliação de linfócitos T CD8 quanto à produção de IFN-γ, TNF-α E IL-

10 em resposta ao ferro, mostrou que no  grupo controle (Meio) 1,97±0,61% 
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dos linfócitos T CD8 eram produtores de IFN-γ, enquanto no grupo cultivado 

sem ferro (DFO) essa porcentagem foi de 2,39±0,32. No grupo de células 

cultivadas com suplementação de ferro a porcentagem de células produtoras 

de IFN-γ foi de 2,13±0,41% (Figura 9 B). A produção de TNF-α também foi 

avaliada em células T CD8, onde no grupo controle (Meio) a frequência de 

células foi de 2±0,74%, enquanto no grupo sem ferro (DFO) a porcentagem foi 

de 2,13±1,02. No grupo cultivado em presença de ferro (Hemina) a frequência 

de linfócitos T CD8 produtores de TNF-α foi de 2,58±0,76%, não havendo 

diferença significativa entre os grupos (Figura 9 B). Finalmente foi avaliada a 

frequência de células produtoras de IL-10, no grupo controle (Meio) a 

porcentagem foi de 1,91±0,99, no grupo sem ferro (DFO), a frequência foi de 

1,51±0,64% e no grupo cultivado em presença de ferro foi encontrada a 

frequência de 1,41±0,29%, não havendo diferença significativa entre os grupos 

(Figura 9 B).  

 

Figura 9. Efeito do ferro sobre a produção das citocinas IFN-γ, TNF-α e IL-10 
em linfócitos T CD4 e CD8 não estimulados por antígeno. A) Frequência de 
linfócitos T CD4 produtores de IFN-γ, TNF-α e IL-10 cultivados em meio RPMI, 
meio RPMI suplementado com quelante de ferro deferoxamina (DFO) ou 
cloreto de hemina. B) Frequência de linfócitos T CD8 produtores de IFN-γ, 
TNF-α e IL-10 cultivados em meio RPMI, meio RPMI suplementado com 
quelante de ferro DFO ou cloreto de hemina. Os resultados foram expressos 
em média ± desvio-padrão (Teste não paramétrico de Mann-Whitney).  

 

Em células T CD4 estimuladas por antígeno de L. infantum, o grupo 

controle (Meio com SLA) apresentou a frequência de 2,15±1,3% de células 

produtoras de IFN-γ, enquanto células cultivadas na ausência de ferro (DFO 

com SLA) mantiveram frequência semelhante de 1,99±1,3%, porém linfócitos 
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estimulados por antígeno e cultivados em presença de ferro aumentaram 

significativamente a frequência de produtores de IFN-γ para 3,77±0,2%, 

(P=0,0225). Avaliou-se também a frequência de linfócitos T CD4 produtores de 

TNF-α, no grupo controle (Meio com SLA) foi encontrada a frequência de 

2,45±0,9%, enquanto no grupo cultivado na ausência de ferro (DFO SLA) a 

porcentagem foi de 2,45±0,5. Células cultivadas em presença de ferro e 

estimuladas por antígeno aumentaram significativamente (P=0,0325) a 

produção de TNF-α para 3,25±0,6% (Figura 10 A). Outra citocina avaliada foi 

IL-10, a qual no grupo controle (Meio com SLA) apresentou frequência de 

3,24±1,29 de linfócitos T CD4 produtores, no grupo cultivado em ausência de 

ferro essa frequência foi de 1,74±0,6% e células cultivadas em presença de 

ferro (Hemina SLA) aumentaram significativamente (P=0,013) a frequência de 

células produtoras de IL-10 para 2,83±0,96% (Figura 10 A). 

Linfócitos T CD8 apresentaram frequência de 3,77±1,5% de células 

produtoras de IFN-γ no grupo controle (Meio com SLA), enquanto no grupo 

cultivado sem ferro (DFO) essa frequência foi de 2,86±1,06%. Em presença de 

suplementação por ferro (Hemina com SLA) ocorreu um aumento significativo 

(p=0,0325) na frequência de células T CD8 produtoras de IFN-γ para 

4,41±1,8% (Figura 10 B). A frequência de células T CD8 produtoras de TNF-α 

foi de 2,82±0,9% no grupo controle (Meio com SLA) e de 2,56±0,49% no grupo 

cultivado sem ferro (DFO), porém no grupo de células cultivadas na presença 

de ferro e estimuladas por antígeno de L. infantum, houve um aumento 

significativo (p=0,0388) na frequência de células produtoras desta citocina para 

3,71±1,2% (Figura 10 B). A última citocina que teve sua frequência avaliada em 

linfócitos T CD8 foi IL-10, no grupo controle (Meio com SLA) a frequência de 

células produtoras foi de 1,77±0,73%, no grupo cultivado sem ferro essa 

frequência foi reduzida a 1,04±0,4%, voltando a aumentar em células 

cultivadas na presença de ferro (p=0,0206) (Hemina com SLA) para 

1,76±0,76% (Figura 10 B).  
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Figura 10. Efeito do ferro sobre a produção das citocinas IFN-γ, TNF-α e IL-10 
em linfócitos T CD4 e CD8 estimulados por antígeno de L. infantum. A) 
Frequência de linfócitos T CD4 produtores de IFN-γ, TNF-α e IL-10 cultivados 
em meio RPMI com antígeno de L. infantum (SLA), meio RPMI com SLA 
suplementado com quelante de ferro deferoxamina (DFO) ou cloreto de 
hemina. B) Frequência de linfócitos T CD8 produtores de IFN-γ, TNF-α e IL-10 
cultivados em meio RPMI com SLA, meio RPMI com SLA suplementado com 
quelante de ferro DFO ou cloreto de hemina. Os resultados foram expressos 
em média ± desvio-padrão (Teste não paramétrico de Mann-Whitney). * 
p<0,05.  

 

4.6 FERRO INIBE A PRODUÇÃO DE TNF-α, IL-6 E IL-10 EM MONÓCITOS 

ESTIMULADOS 

 Monócitos não estimulados por antígeno de L. infantum não 

apresentaram aumento na produção de TNF-α ou IL-6 em resposta ao ferro. No 

grupo controle cultivado em meio RPMI completo, a frequência de monócitos 

produtores de TNF-α foi de 5,8±2,68% e no grupo de monócitos cultivados na 

ausência de ferro (DFO) esta porcentagem foi de 7,91±4,3. Células cultivadas 

na presença de ferro (Hemina) também não alteraram significativamente a 

porcentagem de produção de TNF-α (6,22±4,19) (Figura 11). Monócitos 

produtores de IL-6 apresentaram frequência de 8,38±3,89% no grupo controle 

(Meio) e 8,63±3,69% no grupo cultivado na ausência de ferro (DFO). Em 

presença de ferro, a frequência de células produtoras de IL-6 também não se 

alterou significativamente, sendo mantida em 12,28±7,62%. A frequência de 

monócitos produtores de IL-10 em resposta ao ferro foi avaliada e no grupo 

controle a porcentagem destas células foi de 7,83±2,87, enquanto no grupo 

cultivado em ausência de ferro (DFO) esta porcentagem foi de 12,03±2,42, em 

células cultivadas na presença de ferro (Hemina) a produção de IL-10 foi 



52 
 

significativamente reduzida (P<0,05) para a frequência de 5,21±2,4% (Figura 

11).  

 

 

Figura 11. Efeito do ferro sobre a produção de TNF-α, IL-6 e IL-10 em 
monócitos. A) Frequência de monócitos produtores de TNF-α, IL-6 e IL-10 
cultivados em meio RPMI, meio RPMI suplementado com o quelante de ferro 
deferoxamina (DFO) ou cloreto de hemina. B) Histograma representativo da 
intensidade de fluorescência emitida por monócitos cultivados nas condições 
anteriormente descritas. A intensidade de fluorescência é diretamente 
proporcional aos níveis de citocinas produzidas.  Os resultados da figura A 
foram expressos em média ± desvio-padrão (Teste não paramétrico de Mann-
Whitney).    *P<0,05. 

 

Foi avaliado o papel do ferro sobre a produção destas mesmas citocinas 

sobre monócitos estimulados por SLA. A frequência de células produtoras de 

TNF-α no grupo controle (Meio com SLA) foi de 13,5±4,14%, enquanto no 

grupo cultivado na ausência de ferro (DFO com SLA) o valor da frequência foi 

de 20,17±4,05%, interessantemente monócitos estimulados por antígeno e 

cultivados em presença de ferro (Hemina com SLA) reduziram 

significativamente (p=0,0411) a produção de TNF-α para 9,82±4,04% (Figura 

12). A frequência de monócitos produtores de IL-6 no grupo controle (Meio com 

SLA) foi de 13,47±7,26%, no grupo de monócitos cultivados sem ferro (DFO 
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com SLA) esta frequência aumentou para 21,56±3,19%, porém no grupo de 

monócitos cultivados em presença de ferro (Hemina com SLA) a frequência de 

células produtoras de IL-6 foi significativamente reduzida (p=0,0411) para 

15,39±1,6% (Figura 12). A frequência de monócitos produtores de IL-10 no 

grupo controle (Meio com SLA) foi de 13,24±4,05%, enquanto células 

cultivadas sem ferro este valor foi elevado para 29,74±6,5%. Por outro lado, 

monócitos cultivados em presença de ferro reduziram significativamente 

(p=0,0286) a produção de IL-10 a uma frequência de 9,7±4,74% (Figura 12).  

 

Figura 12. Efeito do ferro sobre a produção das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-10 
em monócitos estimulados por antígeno de L. infantum. A) Frequência de 
monócitos produtores de TNF-α, IL-6 e IL-10 cultivados em meio RPMI com 
antígeno de L. infantum (SLA), meio RPMI com SLA suplementado com o 
quelante de ferro deferoxamina (DFO) ou cloreto de hemina. B) Histograma 
representativo da intensidade de fluorescência emitida por monócitos 
cultivados nas condições anteriormente descritas. A intensidade de 
fluorescência é diretamente proporcional aos níveis de citocinas produzidas.  
Os resultados da figura A foram expressos em média ± desvio-padrão (Teste 
paramétrico T-Student). *p<0,05. 

 

4.7 PARASITISMO E PERFIS SOROLÓGICO E METABÓLICO DE CÃES 
NATURALMENTE INFECTADOS POR L. infantum.  

A LV em cães e em humanos é uma doença marcada por anemia e co-

infecções, resultando em desequilíbrio metabólico no hospedeiro, sendo o baço 

um órgão alvo para multiplicação do parasita.  Foi observada variabilidade na 
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carga parasitária esplênica de L. infantum, conforme mostrado na Figura 13 A. 

Por outro lado, foi visto que os níveis de anticorpo IgG  anti-SLA aumentam de 

acordo com a carga parasitária esplênica (P=0,014; r=0,589) resultado 

semelhante foi visto para o IgG anti-rK39 (P= 0,0013; r=0,576) (Figura 13 B).  

 

Figura 13. A) Carga parasitária esplênica em cães naturalmente infectados por 
L. infantum (■) e níveis de L. infantum no sangue periférico destes mesmos 
animais (●). B) Níveis de anticorpo anti-rK39 (■) e anti-SLA (●) circulante em 
cães diagnosticados com LV. C) Quantidade de imunoglobulina G1 (●), 
imunoglobulina G2 (■) e imunoglobulina G total (▲) no soro de cães 
naturalmente infectados por L. infantum. D) Quantificação dos níveis de 
proteínas totais (▲), imunoglobulina total (■) e albumina (●) circulante no 
sangue periférico de cães. Os resultados estão expressos como média de cada 
grupo.  

 

IgG2 é a principal subclasse de IgG circulante durante a LVC, pois 

apresenta forte correlação positiva com os níveis de IgG total (P<0,001; 

r=0,874), enquanto não foi observada correlação significativa para IgG1 (Figura 

13 C). Além disso, avaliaram-se os níveis séricos de albumina e proteínas 

totais como um importante marcador do estado metabólico do animal, sendo 

observado a inversão entre os níveis de albumina e IgG total circulante, 
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observada nos animais com carga parasitária acima 102 parasitas/g de baço 

(Figura 13 D).  

 

4.8 EXPRESSÃO GÊNICA DE IRP2, IFN-γ, TNF-α E IL-10 EM 

ESPLENÓCITOS DE CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL  

A expressão de IRP2 é diretamente proporcional à carga parasitária, 

enquanto a expressão de IFN-γ e TNF-α se comporta de maneira inversa. A 

expressão do gene IL-10 apresentou um aumento proporcional à carga 

parasitária esplênica. O aumento da expressão de IRP2 é um sinal de depleção 

do ferro intracelular provavelmente em decorrência do elevado parasitismo, 

enquanto isso, neste mesmo grupo observou-se importante redução na 

expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 14. Expressão dos genes IRP2, IFN-γ, TNF-α e IL-10 em esplenócitos 
caninos em função da carga parasitária esplênica. A) Comparação dos níveis 
de expressão dos genes IRP2 e IFN-γ em esplenócitos de cães naturalmente 
infectados de acordo com o parasitismo no baço. B) Comparação da 
expressão dos genes IRP2 e TNF-α em esplenócitos caninos. C) Níveis de 
expressão dos genes IRP2 e IL-10 em esplenócitos caninos em função da 
carga parasitária esplênica.    
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5. DISCUSSÃO 

A LV é uma doença endêmica no Brasil e em outras localidades do 

mundo, apresentando altos índices de mortalidade mesmo quando tratada. No 

entanto, nem todas as pessoas ou animais infectados por Leishmania 

desenvolvem forma clínica sintomática da leishmaniose. A compreensão dos 

mecanismos que permitem ao hospedeiro desenvolver uma resposta imune 

capaz de resolver a infecção e controlar a parasitemia é fundamental para 

diminuir a mortalidade e morbidade, como também para diminuir a competência 

dos reservatórios envolvidos na manutenção da endemia, isto é, ao diminuir a 

parasitemia pode-se diminuir a taxa de infecção dos vetores transmissores da 

LV.  

Neste estudo foi observado que células mononucleares de sangue 

periférico humanas cultivadas em presença de ferro apresentam redução na 

expressão de IRP2 em 41%, comparado às células cultivadas sem ferro. 

Quando células estimuladas com antígeno de L. infantum são cultivadas em 

presença de ferro, esta redução se acentua de forma que as células expressam 

95% menos IRP2. Nossos dados corroboram os achados de Olakamni 

(Olakanmi, Schlesinger et al. 2002), que mostraram que citocinas pro-

inflamatórias, entre elas IFN-γ reduzem a expressão do receptor de 

transferrina, levando a uma menor captação de ferro por células estimuladas, 

assim nós propomos que esse efeito desempenhado por citocinas pró-

inflamatórias na captação de ferro, se dá em primeira instância pela redução na 

expressão de IRP2 como é mostrado neste trabalho.  

Nossos dados mostram que a presença de ferro induz o aumento da 

expressão de citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ, TNF-α e IL-6) e da quimiocina 

IP10 (CXCL10) por células mononucleares de sangue periférico de pessoas 

com infecção assintomática por Leishmania (DTH+), quando comparadas com 

células cultivadas em meio de cultura sem ferro. O excesso de ferro pode ter 

um efeito pró-inflamatório no organismo levando a elicitação de uma resposta 

imune mesmo na ausência de patógenos, como pode ocorrer em casos de 

hemocromatose hereditária, onde dados recentes mostraram que o excesso de 

ferro pode levar a um estado inflamatório crônico (Porto and De Sousa 2007).  
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É amplamente conhecido que a quimiocina MIG (Monokine Induced by 

Gamma, CXCL9) tem sua expressão induzida pela citocina IFN-γ (Liao, Rabin 

et al. 1995), porém nossos achados mostraram que na ausência de estimulo, o 

IFN-γ expresso não foi capaz de estimular a produção de MIG mesmo em 

presença de ferro. Porém, em células estimuladas por antígeno, uma 

quantidade menor de IFN-γ foi expresso, mas interessantemente foi suficiente 

para elevar a expressão de MIG em 17,9 % relação ao controle (P<0,015). 

Baseado em nossos resultados supomos que a produção desta quimiocina não 

é desencadeada unicamente por IFN-γ, mas por fatores alternativos que atuam 

durante a elaboração de uma resposta a antígeno.  

Células mononucleares de sangue periférico quando estimuladas por 

antígeno de L. infantum, reduziram a expressão de IRP2 em torno de 95%, o 

que acarreta menor captação de ferro para o meio intracelular, enquanto isso, a 

expressão de IFN-γ, TNF-α e IL-6, MIG e IP10 se encontra aumentada nestas 

mesmas células, por uma via ferro-dependente, como sugerimos 

anteriormente. Estes dados inicialmente paradoxais podem sinalizar um papel 

de IRP2 como sensor de ferro intracelular e a redução de sua expressão 

gênica significam níveis intracelulares de ferro que são ainda suficientes para 

suas atividades, entre elas estimulação da expressão de genes envolvidos na 

imunidade como mostrado por Rouault (Rouault 2006).  

A citocina IL-10 tem sido largamente apontada como moduladora da 

resposta imune em diferentes infecções (Kaye and Scott 2011). Neste trabalho 

foi mostrado que o ferro levou a redução da expressão de IL-10 em 80%, 

podendo resultar em diminuição da modulação da resposta imune por esta 

citocina.  Ao se analisar células estimuladas com antígeno de L. infantum, 

vemos novamente redução na expressão de IL-10, porém mais acentuada (em 

torno de 100%), evidenciando novamente o papel imunomodulatório 

desempenhado por esta citocina, já que nesse contexto foi visto uma 

exacerbação ainda maior da expressão gênica de TNF-α, IL-6, MIG e IP10.   

Apesar de ter sido demonstrado que o ferro tem efeito sobre a 

expressão dos genes IFN-γ e TNF-α em células mononucleares independente 

da estimulação por antígeno, o produto de expressão destes genes não chega 
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a ser produzido por linfócitos T não estimulados. Este achado sugere que um 

mecanismo de regulação da expressão gênica esteja ativado para impedir que 

o ferro tenha um efeito nocivo sobre o organismo, como por exemplo, um 

processo inflamatório crônico. Já que foi mostrado que o metal pode aumentar 

a expressão destes genes em células estimuladas e não estimuladas, eles só 

chegam a ser expressos de fato em células estimuladas.  

Ao avaliarmos linfócitos T CD4+ encontramos que o ferro não exerceu 

qualquer efeito sobre a frequência de células produtoras de IFN-γ, TNF-α e IL-

10, mostrando que mesmo quando a expressão destes genes está elevada em 

resposta ao ferro, não necessariamente ocorre aumento na produção da 

citocina correspondente, sugerindo a atividade de outros pontos de controle da 

regulação da expressão gênica atuando em linfócitos. Resultado semelhante 

foi obtido para linfócitos T CD8+. Foi encontrado que o perfil de produção de 

citocinas muda quando os linfócitos são estimulados com antígeno, havendo 

aumento significativo na produção de IFN-γ, TNF-α e IL-10 em presença de 

ferro. Este achado nos dá a ideia de que em condições de não infecção o ferro 

não é capaz de alterar a produção e secreção de citocinas por linfócitos, porém 

durante a ativação de linfócitos T este elemento passa a desempenhar um 

papel central na a produção e secreção de citocinas como foi mostrado por 

Regis (Regis, Bosticardo et al. 2005).  

Linfócitos T são importantes produtores de IFN-γ, TNF-α e IL-10 em 

resposta a ativação por antígeno. Vallbhapurapu mostrou que a produção 

destas citocinas depende do fator de transcrição Nuclear Factor Κappa B (NF- 

κB) (Vallabhapurapu and Karin 2009). NF-κB regula a expressão de grande 

número de genes críticos em importantes eventos celulares, como apoptose, 

tumorigênese, resposta inflamatória e mecanismos auto-imunes. É uma 

proteína heterodimérica composta por cinco subunidades: NF-κB1 (p50), NF- 

κB2 (p52), RelA, RelB e c-Rel. A ativação de NF- κB é tida como uma resposta 

celular ao estresse e pode ser desencadeada por estímulos como fatores de 

crescimento, citocinas, radiação ultravioleta e ativação por antígeno. Em sua 

forma inativa NF-κB se encontra no citoplasma ligado a proteínas da família 

IκB, que inclui IκB-α, IκB-β e IκBγ. Os diferentes estímulos supracitados levam 

a fosforilação das proteínas da família IκB pelas quinases Ikk1α, IKK2β e 
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IKK3γ, o que causa ubiquitinação de IκB e sua conseqüente degradação. Desta 

forma, NF-Κb fica livre no citoplasma com sua sequência-sinal de localização 

exposta, sendo então translocada para o interior do núcleo. Uma vez no 

núcleo, NF-κB liga-se a sua sequência consenso na região promotora de seus 

genes alvo, ativando sua transcrição (Mercurio, Didonato et al. 1992; Ruben, 

Narayanan et al. 1992).  

Nos últimos anos estudos têm convergido para um aspecto 

completamente novo na compreensão das vias de sinalização de NF-κB e o 

papel que o ferro pode desempenhar na ativação e regulação destes 

mecanismos intracelulares. Em 2003, Xiong demonstrou que em macrófagos o 

ferro pode atuar como um potente estimulador da fosforilação de proteínas da 

família IκB (Xiong, She et al. 2003). Nossos dados mostram que linfócitos T 

CD4+ e T CD8+, estimulados por antígeno apresentam aumento significativo na 

produção de IFN-γ, TNF-α e IL-10 na presença de ferro.  Estes dados mostram 

que a produção de IFN-γ, TNF-α e IL-6 em linfócitos pode ser ferro-

dependente, sugerindo que a via de sinalização NF-κB – responsável por 

estimular a expressão de genes envolvidos na imunidade – poderia estar sendo 

afetada pelo teor de ferro intracelular. Assim, temos um indício de que o teor de 

ferro intracelular pode vir a ser um fator importante para o direcionamento da 

resposta imune na infecção por Leishmania.  

O IFN-γ produzido e secretado por linfócitos tem um papel chave sobre 

outras células da imunidade, entre elas monócitos. Esta citocina atua sobre 

suas células alvo principalmente através da via de sinalização JAK-STAT1 

(Janus Kinase – Signal Transducer and Activator of Transcription). A ligação de 

IFN-γ ao seu respectivo receptor na superfície do monócito leva a ativação de 

JAK, pela fosforilação do receptor de IFN-γ e da proteína STAT1 em resíduos 

de tirosina específicos. STAT1 então se dimeriza, sendo assim transportada 

para o núcleo, onde se liga a sequências consenso na região promotora de 

seus genes alvo, entre eles genes de importantes citocinas, como TNF-α, IL-6 

e IL-10 (Adach, Ellert-Miklaszewska et al. 2009). Ferro inibe a fosforilação de 

STAT1 em linfócitos e monócitos estimulados com IFN-γ humano 

recombinante. Esta redução na fosforilação de STAT1 pode comprometer toda 

a via de sinalização celular dependente deste primeiro passo, o que reduz a 



60 
 

expressão de genes induzidos por este fator transcricional, consequentemente 

reduzindo a produção e secreção de citocinas STAT-1 dependentes, 

comprometendo a elaboração da resposta imune frente a patógenos (Regis, 

Bosticardo et al. 2005). 

Nossos resultados apontam para ausência na produção de TNF-α, IL-6 e 

IL-10 em monócitos estimulados por antígeno quando cultivados na presença 

de ferro, sugerindo uma potencial inibição da via STAT1. Monócitos cultivados 

na ausência de ferro conseguiram aumentar a produção destas citocinas 

quando estimulados por antígeno, dando-nos indícios da independência de 

ferro para a produção destas citocinas especificamente em monócitos. Porém, 

evidências experimentais ainda precisam ser obtidas para avaliar o real efeito 

do ferro sobre a ativação da via STAT1 em monócitos estimulados por 

antígeno. Propomos que o ferro pode exercer um efeito modulatório durante a 

elaboração da resposta imune, levando ao aumento da produção de citocinas 

pró-inflamatórias por linfócitos, enquanto leva a redução da produção destas 

mesmas citocinas por monócitos, assim balanceando os mecanismos da 

resposta imune.   

A leishmaniose visceral canina, assim como a humana tem se mostrado 

uma doença de importância epidemiológica no nordeste do Brasil, sendo seu 

tratamento complexo e insatisfatório. Diante disso, muitos estudos foram 

realizados com o objetivo de compreender a distribuição da doença, a sua 

relação com casos humanos, o desenvolvimento de vacinas para imunizar 

animais em áreas endêmicas e outros estudos que buscam entender a 

resposta imune do cão e sua inter-relação com o parasita (Barbieri 2006). Um 

dos objetivos deste trabalho foi avaliar como a carga parasitária esplênica afeta 

a expressão de genes envolvidos no metabolismo de ferro, como IRP2 e outros 

genes diretamente relacionados à resposta imune, como IFN-γ, TNF-α e IL-10.  

Foi encontrado que em esplenócitos de cães com elevada carga 

parasitária, ocorre um aumento significativo na expressão de IRP2 e redução 

na expressão de IFN-γ, TNF-α e IL-10. Estes animais estavam acometidos por 

anemia grave e como consequência, os níveis de ferro intracelular estão 

provavelmente reduzidos, o que pode ter sinalizado para o aumento da 
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expressão de IRP2 que foi encontrado, o que leva ao aumento da produção do 

receptor de transferrina e consequente aumento da captação de ferro pela 

célula. Por outro lado, genes de importantes citocinas da resposta imune 

tiveram sua expressão drasticamente reduzida nestas células, fato que pode 

ser explicado pelos baixos níveis de ferro intracelular (como sinalizado pela alta 

expressão de IRP2) o que pode comprometer a expressão destes genes pela 

redução da atividade de vias de sinalização dependente de ferro, de acordo 

com Xiong (Xiong, She et al. 2003).  

Os resultados obtidos no presente estudo mostram a complexidade da 

interação entre o metabolismo de ferro e a resposta imune durante o processo 

de infecção por Leishmania infantum nas espécies humana e canina. A 

dependência de ferro para a produção de citocinas por linfócitos T e 

esplenócitos de cães naturalmente infectados por L. infantum mostra o papel 

central que este metal pode desempenhar na elaboração de uma resposta 

imune protetora. Assim, a deficiência na ingestão de ferro pode comprometer o 

desenvolvimento da resposta imune curativa na infecção por Leishmania 

infantum por dificultar a produção de citocinas cruciais para o processo de 

resolução da infecção. Diante disso, torna-se necessária a avaliação do estado 

nutricional do paciente, principalmente no que diz respeito a seu aporte de 

ferro, antes de qualquer intervenção. Em casos de carência de ferro, propomos 

que a suplementação poderá atuar em nível de resposta imune pelo estímulo 

da produção de IFN-γ, TNF-α e IL-10 em linfócitos T e como um modulador 

para a produção de TNF-α, IL-6 e IL-10 em monócitos.   
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6. CONCLUSÕES 

1. O ferro é um elemento essencial para a expressão dos genes IFN-γ, 

TNF-α, IL-6, MIG e IP10 em CMSP humanas frente à estimulação por 

antígeno de L. infantum. 

 

2. O ferro aumenta a produção de IFN-γ, TNF-α e IL-10 em linfócitos T 

humanos estimulados por antígeno de L. infantum, porém um efeito 

oposto é encontrado em monócitos, onde o mesmo metal inibiu a 

produção de TNF- α, IL-6 e IL-10, sugerindo um papel imunomodulatório 

para o ferro sobre células mononucleares.  

 

3. Em caninos naturalmente infectados por L. infantum, a alta carga 

parasitária esplênica implica em aumento na expressão de IRP2 e IL-10 

e redução na expressão gênica de IFN-γ e TNF-α no baço, além de 

elevada produção de anticorpos anti-Leishmania do tipo IgG2.  

 

4. O nível sistêmico e intracelular de ferro pode ser um fator determinante 

para a elaboração de uma resposta imune eficaz na infecção por L. 

infantum. 
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