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RESUMO

A maioria dos cães com leishmaniose visceral submetida à quimioterapia convencional 
apresenta recaída após a interrupção do tratamento, talvez, pelo fato desses animais 
desenvolverem resposta  imune celular  específica  apenas transitoriamente.  Uma vez 
que  as  citocinas  IL-7  e  IL-15  são  descritas  na  literatura  como  sendo  capazes  de 
promover resposta imune celular de longa duração (memória), o presente trabalho teve 
como objetivo a clonagem, a expressão e a avaliação da atividade biológica de IL7 e IL-
15 recombinantes caninas (rca-IL-7 e rcaIL-15).  Diversos estudos têm demonstrado o 
papel essencial da IL-7 e IL-15 na homeostase de células-T. A Interleucina-7 é um fator 
de crescimento e anti-apoptótico de linfócitos T, sendo essencial para a sobrevida de 
células T maduras,  naïve e células de memória, especialmente CD4+.  IL-15 apresenta 
um amplo espectro  de  atividades biológicas.  É crucial para  o desenvolvimento, 
proliferação,  sobrevivência e diferenciação de  múltiplas  células tanto  da  imunidade 
inata, quanto da imunidade adaptativa, e apresenta papel essencial na manutenção de 
células  T  CD8+  de  memória.  Nesse  trabalho  descreveu-se  a  clonagem  do  DNA 
complementar  (cDNA)  e  a  expressão  de  IL-7  e  IL-15  recombinantes  caninas 
biologicamente ativas em Escherichia coli. Para expressão em E. coli foram realizadas 
as clonagens do cDNA de IL-7 e de IL-15 no vetor pRSET, gerando as construções 
pRSET-caIL-7 e pRSET-caIL-15.  O sucesso da clonagem em ambos os vetores de 
expressão foi confirmado a partir do sequenciamento. As proteínas foram expressas 
como proteína  de fusão com seis  moléculas de histidina na extremidade  amina  da 
cadeia  polipeptídica  e  após  serem  solubilizadas  com  uréia,  as  proteínas  foram 
purificadas por cromatografia de afinidade e renaturadas por diálise.  A avaliação da 
atividade biológica de IL-15 canina purificada foi  realizada em células CTLL-2 e foi 
demonstrada uma relação dose dependente na faixa de concentração proteica de 0,9 
ng/mL até  1  µg/mL.  O mesmo  efeito  foi  demonstrado  quando  essas  células  foram 
cultivadas na presença de diferentes diluições de T-STIM (controle positivo do ensaio). 
Visando determinar as condições em que rca-IL-7 e rca-IL-15 são capazes de induzir 
efeitos biológicos in vitro, foram realizados experimentos com diferentes doses de ambas as citocinas 
e demonstrado pela primeira vez que tanto IL-7 quanto IL-15 são capazes de induzir a proliferação de 
CMNSP  de  cães  pré-ativadas  com  PHA.  Adicionalmente,  as  citocinas  foram  avaliadas  quanto  à 
capacidade de estimulação da proliferação de CMNSP de cães sem estímulo prévio ou concomitante e 
foi possível observar que rca-IL-7 foi capaz de manter a proliferação dessas células por até 12 dias de 
cultivo, enquanto rca-IL-15 foi capaz de fazê-lo por até 14 dias. Diante dos resultados obtidos a rca-IL-7 e 
rca-IL-15 poderão ser utilizadas no futuro em  estudos que visam o estabelecimento de uma 
resposta  de  longa  duração  em  cães  com  LVC  submetidos  à  quimioterapia 
convencional.
Palavras-chave: Interleucina-7, Interleucina 15, CMNSP, Cão.
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ABSTRACT

Most dogs  with LV subjected to  conventional  chemotherapy has relapsed  after 
discontinuation  of  treatment,  possibly  due  these animals develop specific  cellular 
immune  response transiently.  Since IL-7  and  IL-15  are  described in  the  literature 
asbeing capable  of  promoting cellular  immune response of long-term (memory),  this 
study aimed at cloning, expression and biological activity evaluation of rca-IL7 and rca 
IL-15.  Many studies have demonstrated the essential  role  of  IL-7 and IL-  15 in  the 
homeostasis  of  T-cells.  The  Interleukin-7  is  a  growth  and  anti-apoptotic  factor  of  T 
lymphocytes,  essential  for  the  occurrence  of  mature,  naïve,  and  memory  T  cells, 
especially CD4+. IL-15 presents a wide spectrum of biological activities. It is crucial for 
the  development,  proliferation,  survival,  and differentiation  of  multiple  cells  of  innate 
immunity  as  well  as  of  adaptive  immunity,  and  presents  an  essential  role  in  the 
maintenance  of  CD8+  memory  T  cells.  This  work  describes  the  cloning  of 
complementary DNA (cDNA) and the expression of IL-7 and IL-15 canine recombinants 
biologically active in Escherichia coli. For expression in E. coli, we cloned cDNA of IL-7 
and IL- 15 in the vector pRSET, generating the constructions pRSET-caIL7 and pRSET-
caIL-15. The success of the cloning in both the expression vectors was confirmed from 
the sequencing. The proteins were expressed as fusion protein with six molecules of 
histidine in the amine extremity of the polypeptide chain and afterwards were solubilized 
with  urea,  the  proteins  were  purified  by  affinity  chromatography  and  renatured  by 
dialysis. The evaluation of the biological activity of purified canine IL-15 was achieved in 
CTLL-2 cells and a dose-dependent relation in the range of protein concentration of 0.9 
ng/mL to 1 µg/mL was demonstrated. The same effect was demonstrated when these 
cells were cultivated in the presence of different dilutions of T-STIM (positive control of 
the test). With the goal of determining the conditions in which rca-IL-7 and rca-IL-15 are 
capable of inducing biological effects in vitro, we carried out experiments with different 
doses with both the cytokines and demonstrated for the first time that IL-7 as well as IL-
15 are capable of inducing proliferation of PBMC of dogs pre-activated with PHA. Also, 
the cytokines were evaluated as to the capacity of stimulation of  the proliferation of 
PBMC  of  dogs  without  previous  or  concomitant  stimulation  and  it  was  possible  to 
observe that rca-IL-7 was capable of maintaining the proliferation of these cells for up to 
12 days of cultivation, while rca-IL-15 was capable of doing it for 14 days. Considering 
the results obtained rca-rca-7 and  IL-IL-15  may be used in future studies that aim to 
establish a long-termresponse in dogs with CVL undergoing conventional chemotherapy
Keywords: Interleukin-7, Interleukin-15, PBMC, dogs
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1. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA

O sistema imunológico pode ser  dividido  em dois  subsistemas principais,  um 

sistema capaz de realizar respostas imunes inatas e outro capaz de realizar respostas 

imunes adaptativas. Elementos desses dois subsistemas interagem entre si para gerar 

respostas imunes eficazes. (CLEM, 2011; ABBAS et al., 2008).

A  resposta  imune  inata  é  exercida  por  um conjunto  de  elementos,  incluindo 

barreiras físicas (ex: pele e mucosas), químicas (ex: secreção gástrica), moléculas (ex: 

fatores do complemento, defensinas e catelicidinas) e células (ex: células “natural killer-

NK”, neutrófilos e histiócitos). Esses elementos proporcionam a primeira linha de defesa 

contra  microrganismos  e  estão  presentes  em  mamíferos  antes  mesmo  do 

estabelecimento  de  infecções.  Os  elementos  celulares  e  moleculares  da  imunidade 

inata estão programados para responder rapidamente a infecções (ABBAS et al., 2008; 

AKIRA, 2011). A resposta imune inata que ocorre após o reconhecimento de padrões 

moleculares conservados em grupos de microrganismos, não é especifica para cada 

patógeno  e  não  resulta  no desenvolvimento  de memória  imunológica.  Como certos 

padrões  moleculares  de  patógenos  encontram-se  ausentes  em  mamíferos,  os 

elementos responsáveis pela resposta imune inata tendem a não reconhecer e atacar 

células do próprio organismo (CLEM, 2011).

Em contraste com o sistema imune inato, o sistema imune adaptativo reconhece 

moléculas  ou  partes  de  moléculas  (epitopos)  de  cada  agente  patogênico  com 

extraordinária especificidade. A resposta imune adquirida tende a ser duradoura e a 

ocorrer com maior intensidade a exposições subsequentes ao mesmo microrganismo, 

indicando a existência de uma memória imunológica (DUTTON  et al., 1998;  CLEM, 

2011).

Citocinas são moléculas secretadas por diferentes tipos celulares, responsáveis 

pela imunidade inata e adquirida em resposta a microrganismos e outros antígenos. As 

citocinas são agentes modificadores de respostas biológicas e, na clínica, estão sendo 

avaliadas  ou  podem  ser  usadas  como  agentes  terapêuticos  e  como  alvos  para 

antagonistas específicos em numerosas doenças imunológicas e inflamatórias. (ABBAS 

et al., 2008; HUANG et al., 2010)
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Várias  interleucinas  (IL-2,  IL-4,  IL-7,  IL-9,  IL-15  e  IL-21)  compartilham  uma 

mesma cadeia  de  receptor,  denominada  cadeia  gama comum (γc),  e  por  isso  são 

agrupadas  em  uma  família  de  citocinas  referida  como  família  γc.  Essas  citocinas 

desempenham  papéis importantes  em  vários  processos  imunológicos,  incluindo  a 

regulação tanto  da  resposta  imune  inata,  quanto  na  resposta  imune  adaptativa 

(ROCHMAN et al., 2009; HUANG et al., 2010). 

IL-7 e IL-15 possuem papéis importantes no desenvolvimento da homeostase de 

células  linfóides,  além  de  propriedades  imunoestimuladoras.  Por  exemplo,  diversos 

estudos sugerem que IL-7 e IL-15 podem ser usadas no processo de recuperação do 

sistema imunológico e/ou  a otimização de terapias imunológicas, uma vez que essas 

citocinas agem como fatores de crescimento de células T, além de serem importantes 

na manutenção de células de memória (ALPDOGAN & VAN DEN BRINK, 2005).

O  cão  é  considerado  o  principal  reservatório  da  leishmaniose  visceral  (LV) 

zoonótica (DEANE & DEANE, 1955; VEXENAT et al., 1994; SOLANO-GALLEGO et al.; 

2001;  COURTENAY  et  al., 2002).  Apenas  uma  parte  dos  cães  que  adquire 

naturalmente a infecção por uma das espécies de Leishmania (L. infantum e L. chagasi) 

causadoras da LV zoonótica irão desenvolver  a doença. Esses animais quando são 

tratados com drogas usadas convencionalmente no tratamento de LV (ex: glucantime, 

anfotericina B e pentamidina) tendem a apresentar cura clinica e resposta imune celular 

específica  (SLAPPENDEL & TESKE,  1997;  MORENO  et  al.,  1999;  RHALEM et  al., 

1999).  No  entanto,  mesmo  na  ausência  de  re-infecção,  alguns  meses  após  a 

interrupção do tratamento, a maioria dos cães apresenta recaída e simultaneamente 

perda da resposta imune celular específica (MORENO  et al.,  1999;  RHALEM et  al., 

1999).  A(s)  razão(ões)  pela  qual(is)  tais  animais  exibem  recaída  não  é  (são) 

conhecida(s).  Uma  possibilidade  seria  que,  após  o  tratamento  quimioterápico,  não 

ocorra o estabelecimento resposta imune celular especifica suficientemente polarizada 

para Th1 ou reposta imune de memória duradoura. 

Como  IL-7  e  IL-15  são  citocinas  que  em  alguns  modelos  experimentais 

favorecem  o  estabelecimento  de  resposta  imune  de  memória,  seja  dependente  de 

célula T CD4 e/ou T CD8, seria interessante avaliar se cães curados clinicamente da LV 
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pelo uso de quimioterápicos convencionais e adicionalmente tratados com IL-7 e ou IL-

15 adquirem um estado de resistência duradoura contra a infecção.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Interleucina-7

A  Interleucina-7  (IL-7)  foi  inicialmente  descrita  em 1988 como  um  fator 

hematopoiético  que  promovia  proliferação  de  células  progenitoras da  linhagem 

linfocitária B (NAMEN et al., 1988a; NAMEN et al., 1988b ). Pouco tempo depois, vários 

autores observaram que IL-7 era capaz de agir como um potente agente coestimulador 

de células T maduras e imaturas, tanto em camundongos quanto em seres humanos 

(MORRISSEY et al., 1989; CONLON et al., 1989 WATSON et al., 1989; OKAZAKI et al., 

1989; WELCH et al., 1989; ARMITAGE et al., 1990).

As principais células que produzem IL-7 são as células estromais dos órgãos lin-

foides primários (NAPOLITANO et al., 2003; MAZZUCCHELLI  et al., 2009). No timo e 

na medula óssea, a IL-7 promove proliferação e diferenciação de células da linhagem T 

e B respectivamente (OKAZAKI et al., 1989; WEI et al., 2000) e adicionalmente, é ca-

paz de influenciar o desenvolvimento  de células dendríticas no timo (VARAS  et  al., 

1998). 

O receptor de IL-7 é composto por duas cadeias polipeptídicas, a cadeia alfa (IL-

7Rα) e a cadeia gama comum. A cadeia IL-7Rα confere ao receptor uma alta afinidade 

de ligação a IL-7 e participa na transdução de sinal nas células alvo (SCHLUNS & LE-

FRANCOIS, 2003; BOYMAN et al., 2007) 

Deficiência genética na expressão de IL-7 ou em qualquer componente do recep-

tor da IL-7 (IL-7R) resulta em um severo prejuízo na timopoiese e na sobrevivência de 

células T. A deficiência na expressão de IL-7Rα no homem pode resultar em um quadro 

de imunodeficiência combinada severa, SCID, T (-), B (+) NK (+) (PUEL et al., 1998) e a 

deficiência da expressão de IL-7 em camundongos promove uma deficiência severa 

das células B e T (von FREEDEN-JEFFRY et al., 1995). Esses resultados sugerem que 

IL-7 é essencial na linfopoiese de células T humanas, no entanto, não é absolutamente 

necessária para o desenvolvimento de células B em seres humanos. A exigência de IL-

7 no desenvolvimento e na sobrevivência de células T deve-se, entre outras coisas, o 

fato de que vias de pró-sobrevivência são induzidas pela estimulação com IL-7, particu-
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larmente através da modulação da expressão dos membros da família Bcl-2 (LI et al., 

2010)

IL-7 é uma citocina essencial para sobrevivência células T naïve e não pode ser 

substituída  por  outras  citocinas  que  também favorem  a  sobrevivência.  (TAN  et  al., 

2001).

Estudos realizados in vivo em camundongos observaram que a sobrevivência e 

proliferação homeostática das células T CD4+ e T CD8+ naïve são dependentes de IL-

7.  Células  do  cordão  umbilical  humano  também  necessitam  de  IL-7  para  a 

sobrevivência e  proliferação das células T CD4+ inexperinetes (WEBB  et al.,  1999; 

DARDALHON et al. 2001; HASSAN & REEN, 2001).

Pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentam 

uma redução do número das células T CD4+ no sangue periférico, principalmente das 

células T CD4+  naïve, acompanhada do aumento dos níveis séricos de IL-7. Após a 

terapia com antirretroviral  eficaz,  ocorre o restabelecimento do número de células T 

CD4+ bem como o declínio nos níveis de IL-7 no soro dos pacientes (NAPOLITANO et 

al., 2001).

Em estudos  realizados  com primatas  não  humanos,  a  administração  de  IL-7 

induz um aumento absoluto dos linfócitos T CD4+ e T CD8 + no sangue periférico (FRY 

et al., 2003). Em outro estudo realizado em macacos, doses supra-fisiológicas de IL-7 

promoveram aumento semelhante de linfócitos T naïve, de memória central e efetores, 

e levou à conversão de células  naïve para células com fenótipo de memória.  Além 

disso,  esses efeitos foram acompanhados pelo aumento da expressão de Bcl-2 em 

linfócitos T CD4+ e T CD8 + (MONIUSZKO et al., 2004).

A IL-7 tem um papel importante da regulação da resposta imune após a entrada 

do antígeno (KIEPER  et al., 2002) e parece ser uma regulador chave na geração de 

células T de memória, processo dependente da sinalização de IL-7/IL-7R (KAECH  et 

al., 2003)

A IL-7Rα (CD127) regula a expressão dos efeitos da IL-7 sobre as células T. 

CD127  é  constitutivamente  expresso  em  células  T  naïve e  sua  expressão  é 

rapidamente reprimida após a ativação (SCHLUNS  et  al.,  2000;  ALPDOGAN  et  al., 

2003). Em camundongos transgênicos para o receptor de células T (TCR), a expressão 
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de  IL-7Rα diminui  acentuadamente  durante  a  geração  de  células  efetoras  após  a 

estimulação pelo antígeno específico (KAECH et al., 2002). No entanto, a cadeia IL-7Rα 

é  re-expressa ou  permanece  na  superfície  no  final  da  fase  de  expansão  em  uma 

minoria de células T, que representa aproximadamente 5-10% das células T efetoras 

expandidas,  sugerindo  que  a  expressão  de  IL-7Rα tem  um  papel  fundamental  na 

geração de células T de memória (KAECH et al., 2003).

Além  da  importância  da  IL-7  na  linfopoiese  de  células  B  e  T,  essa  citocina 

também  se  mostra  importante  na  diferenciação  de  outros  tipos  celulares.  O 

desenvolvimento e a maturação de células dendríticas (DC) no timo e suas funções 

como células apresentadoras de antígenos, assim como a diferenciação de monócitos 

periféricos  em  DC  são,  em  parte,  controladas  por  IL-7  (MARQUEZ  et  al.,  1995; 

TAKAHASHI et al., 1997). Em camundongos, a terapia com IL-7 promove um aumento 

funções das DC. (FRY et al., 2001).

A IL-7 é capaz de promover a geração de células ativadas por linfocina (LAK) e 

promover atividade citotóxica de células NK (NAUME et al., 1992, 1993). 

Em  virtude  das  atividades  biológicas  de  IL-7  descritas  acima,  vários 

pesquisadores passaram a avaliar experimentalmente o uso dessa citocina em diversas 

condições,  como  por  exemplo,  na  reconstituição  de  células  T  necessária  após 

quimioterapia e radioterapia (WILLIAMS et  al.,  2007),  no controle de neoplasias,  na 

promoção  de  respostas  imunes  no  curso  de  doenças  infecciosas,  como  agente 

imunoterápico, (PELLEGRINI & MAK, 2010;  MAEURER  et al.,  2000), na geração de 

resposta  imune  de  maior  intensidade  e  de  longa  duração,  como  agente  adjuvante 

(MELCHIONDA et al., 2005; COLPITTS et al., 2009; NANJAPPA et al., 2008).

KOMSCHLIES  e  colaboradores  (1994)  relataram  que  em  camundongos 

inoculados com uma linhagem de células de carcinoma renal, a administração de IL-7 

promove aumento da resposta de células T e redução do número de metástases. Em 

seres  humanos  que  exibiam  câncer  refratário  ao  tratamento  convencional,  a 

administração  IL-7 recombinante resulta em uma expansão policlonal prolongada de 

células  T  CD4+ e  T  CD8+ no sangue  periférico.  Esse  efeito,  que  é  decorrente  do 

aumento da sobrevivência e da proliferação células T (SPORTÈS et al., 2008) e poderia 
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resultar  na  melhoria  da  função  imunológica  em  pacientes  com  imunidade 

comprometida.

SERETI  e  colaboradores  (2009)  avaliaram  a  segurança  farmacológica  e 

propriedades biológicas de IL-7 em pessoas indivíduos infectados pelo HIV. Em uma 

estudo de fase I, esses autores relataram que uma única dose de rhIL-7, variando de 3 

a 60 µg/Kg, é bem tolerada, e tende a promover um aumento do número de células T 

CD4+ e CD8+ circulantes, predominantemente do fenótipo de memória central. 

2.2. Interleucina 15

A  Interleucina-15  (IL-15)  foi  inicialmente  descrita  simultaneamente  por  dois 

grupos  de  pesquisas  (BURTON  et  al.;  1994;  NAMEN  et  al.,  1988).  BURTON  e 

colaboradores  (1994),  estudando  a  patogênese  da  leucemia  causada  pelo  vírus 

linfotrópico  humano  do tipo  1  (HTLV-1)  observaram  que  uma  linhagem  célula  da 

leucemia (HuT-102), que não exibia infecção viral,  produzia um fator distinto de IL-2 

capaz de induzir proliferação de células T, geração de células LAK e estimulação de 

células T CD8 citotóxicas de um linhagem de células de camundongo, CTLL-2. (GILLIS 

et al., 1978). Esses autores denominaram esse fator IL-T. Por outro lado, GRABSTEIN 

e colaboradores (1994),  avaliando sobrenadantes de cultura de células, observaram 

que no sobrenadante de uma linhagem células epiteliais de rim de símio, denominada 

CV-1/EBNA, havia um fator que eles denominaram de IL-15, que era capaz de induzir a 

proliferação de células CTLL-2. Esses grupos de pesquisa clonaram o cDNA de IL-15 a 

partir de células de linhagem humana ou de símio (BAMFORD et al.,1996; GRABSTEIN 

et al., 1994).

O  receptor  de  IL-15  é  composto  por  três  cadeias  polipeptídicas,  que  são 

denominadas alfa, beta e gama comum. A cadeia alfa é utilizada unicamente por IL-15, 

sendo  diferente  da  cadeia  alfa  do  receptor  de  IL-2,  contudo,  a  cadeia  beta  é 

compartilhada entre o receptor de IL-15 e o de IL-2 (GIRI et al., 1994; GIRI et al., 1995). 

A transdução de sinal para as células alvo é realizada através das cadeias beta e gama 

comum (COSMAN et al., 1995). A cadeia IL-15Rα pode ser expressa na membrana de 
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células ou na forma solúvel (BUDAGIAN et al., 2006; WANG et al., 2009). IL-2Rα e IL-

15Rα  têm  diferentes  papéis  funcionais  in  vivo.  Camundongos  IL-2-/- e  IL-2Rα-/- 

desenvolvem linfoadenopatia, esplenomegalia e autoimunidade células T-dependentes 

(WILLERFORD et al., 1995). Em contraste, camundongos deficientes em IL-15 ou IL-

15Rα não desenvolvem autoimunidade, mas apresentam linfopenia, especialmente em 

células T CD8+, e redução ou ausência no número de células T gama/delta (γδ), células 

NK  e  NKT  (KENNEDY  et  al.,  2000). Ao  contrário  de  IL-2,  que  é  produzida 

principalmente por células T ativadas, o RNAm de IL-15 é constitutivamente expresso 

por  uma  grande  variedade  de  tipos  celulares  e  tecidos,  incluindo  monócitos, 

macrófagos,  células  dendríticas,  queratinócitos,  fibroblastos  e  células  epiteliais  de 

várias origens, células nervosas, rins, placenta, pulmão, coração e músculo esquelético 

(BUDAGIAN et al., 2006).

Tanto  em  seres  humanos  quanto  em  camundongos,  foram  descritas  duas 

isoformas do RNAm de IL-15 que diferem no tamanho e na sequência que codifica para 

o peptídeo sinal (GAGGERO et al., 1999). Uma das isoformas de IL-15 (IL-15LSP)  é 

caracterizada por um peptídeo sinal excepcionalmente longo de 48 aminoácidos. Em 

contraste, uma outra isoforma de IL-15 (IL-15SSP) tem um peptídeo sinal mais curto, de 

21 aminoácidos (KURYS  et al., 2000). Os peptídeos sinais determinam o destino da 

proteína madura associada. Enquanto a IL-15SSP não entra no retículo endoplasmático 

e não é  secretada,  sendo armazenada no citoplasma,  a IL-15LSP é encontrada no 

retículo endoplasmático, no complexo de golgi, e é secretada (GAGGERO et al., 1999).

IL-15  é  uma citocina pleiotrópica,  que  desenvolve  vários  papéis no sistema 

imune inato e adaptativo, incluindo o desenvolvimento, a ativação, e a sobrevivência de 

células imunes efetoras,  especialmente NK,  NKT e células T CD8+ (LODOLCE et al., 

1998; KENNEDY et al., 2000). As células NK são conhecidas por sua contribuição inata 

em reconhecer  e  destruir  as células infectadas  e  células tumorais  (MEAZZA  et  al., 

2011). 

Estudos  realizados  em  camundongos  revelam  IL-15  e  IL-15Rα  são 

indispensáveis  para  o  desenvolvimento  e  diferenciação  das  células  NK  (MA  et  al., 

2006). IL-15 é capaz de aumentar a atividade citotóxica das células NK, bem como a 

produção de citocinas produzidas por células NK, como o interferon gama, IFN-γ, fator 

20



estimulador  de  colônia  de  monócitos  e  granulócitos,  GM-CSF,  e  fator  de  necrose 

tumoral,TNF-α (FEHNIGER & CALIGIURI, 2001). 

A produção endógena de IL-15 por  monócitos humanos é necessária  para  a 

produção ótima de IFN-γ por células NK.  Essas células também são fundamentais na 

defesa contra diversos patógenos através do fornecimento de IFN-γ, já que o mesmo 

funciona  como  o  fator  de  ativação  de  monócitos  para  várias  atividades  contra 

patógenos intracelulares (JAMES & NACY, 1993). IL-15 também é importante para a 

maturação de macrófagos, assim como de DC em resposta a infecções microbianas, 

controlando tanto a produção de IL-12, quanto à capacidade de resposta de células 

apresentadoras  de  antígenos  a  IL-12  (BUDAGIAN  et  al.,  2006).  IL-15  aumenta  a 

atividade fagocítica de monócitos e macrófagos, além de induzir a produção de fatores 

pró-inflamatórios  como  a  IL-8  e  proteína  quimiotática  de  monócitos  1,  MCP-1, 

(CARROLL et al., 2008). IL-15 também tem efeitos sobre os neutrófilos, sendo capaz de 

aumentar a fagocitose e inibir  a apoptose dessas células (BOUCHARD  et al., 2004; 

CASSATELLA.& MCDONALD, 2000). Curiosamente, defeitos nestes tipos celulares não 

foram relatados em camundongos deficientes de IL-15 ou IL-15Rα sugerindo que as 

interações  IL-15/IL-15R  podem  participar,  mas  não  são  essenciais.  (FEHNIGER  & 

CALIGIURI, 2001).

ARMITAGE e colaboradores (1995) relataram o papel de IL-15 na modulação da 

atividade das células B.  Esses autores observaram que IL-15 é capaz de  induzir  a 

proliferação de células B estimuladas com anticorpo anti-IgM e, em combinação com 

CD40, promover a produção e secreção de IgA, IgG1 e IgM. Em outro estudo realizado, 

observou-se que IL-15 inibe a apoptose, induzida por diferentes estímulos, de linfócitos 

B de camundongos e humanos (BULFONE-PAUS et al., 1997). Estes efeitos sobre a 

sobrevivência  e  proliferação  das  células  B  podem  ser  proporcionados  in  vivo em 

consequência  da  produção  de  IL-15  por  células  dendríticas  foliculares  em  centros 

germinativos (PARK et al., 2004).

IL-15 exibe um papel importante na geração e/ou manutenção de células T de 

memória, sendo tal papel mais relevante para as células T CD8+ que para as células T 

CD4+.  Essa  diferença  parece  estar  intimamente  relacionada  com  os  níveis  de 

expressão do IL-15R. Células T CD4+ de memória expressam níveis mais baixos de IL-
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2/IL-15Rβ que células T CD8+ de memória (van LEEUWEN et al. 2009). Camundongos 

IL-15α -/- apresentam um número normal de células T CD4 + de memória, corroborando 

a sugestão que IL-15 pode ser menos importante para a homeostase das células T 

CD4+ do que para células T CD8+ de memória (MA et al., 2006). Talvez, no entanto, a 

realidade seja mais complexa, uma vez que em certas condições experimentais IL-15, 

tal como IL-7, parece influenciar na sobrevivência de células T CD4+ de memória (van 

LEEUWEN et al. 2009; OSBORNE & ABRAHAM, 2010). 

ZHANG e colaboradores (1998)  descrevem IL-15 como um potente estimulador 

de células T CD8+ CD44High ou IL-2RβHigh in vitro e  in vivo.  Os efeitos de IL-15 nas 

células T CD8+ naïve e de memória estão associadas com a expressão de Bcl-2 e Bcl-

xL, proteínas com atividade anti-apoptotica. 

Camundongos deficientes na expressão de IL-15 ou na expressão de IL-15α 

exibem uma redução  no numero de  células  T  CD8+ e células  T  CD8 de memória 

(CD44+)  na  periferia,  linfonodos  e  baço  (LODOLCE  et  al.,  1998;  KENNEDY et  al.; 

2000). Interessantemente, camundongos deficientes na expressão de IL-15α exibem 

também uma redução no número de células no timo, sugerindo que a atividade de IL-

15R α não  é  substituível  nesse  órgão  (LODOLCE  et  al.,  1998).  Em  camundongos 

deficientes  em  IL-15,  a  administração  dessa  citocina  promove  uma  restauração  do 

numero de células T CD8+ e células T CD8+ de memoria na periferia (KENNEDY et al., 

2000).

Devido suas propriedades biológicas de IL-15 descritas acima, tal como para IL-

7,  vários autores  passaram a avaliar experimentalmente o uso dessas citocinas em 

diversas  condições,  como por  exemplo,  no controle  de  neoplasia,  na promoção  de 

respostas  imunes  no  curso  de  doenças  infecciosas,  como  agente  imunoterápico, 

(MAEURER  et al.,  2000), na geração de resposta imune de maior intensidade e de 

longa duração, como agente adjuvante (CARALOTA et al., 2008).

CARALOTA  e  colaboradores  (2008)  avaliaram  IL-15  como  adjuvante  no 

desenvolvimento de uma vacina contra HIV. Nesse estudo, os autores relataram que 

camundongos imunizados com plasmídeo codificando Gag de HIV-1 associado a um 

plasmídeo  codificando  IL-15  apresentaram  um aumento  significativo  no  número  de 

células  T  CD8+  de  memória  central  e  efetoras.  Em  outro  estudo,  camundongos 
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imunizados  com  BCG  (Bacilo Calmette-Guérin)  em  combinação  com  IL-15  e  IL-7 

quando desafiados pela infecção com M. tuberculosis  exibiram resposta de células T 

CD4 e CD8 de memória mais intensa do que os controles injetados apenas com BCG, 

além da redução da carga microbiana nos pulmões (SINGH et al., 2010).

MUNGER e colaboradores (1995) relataram que a administração de IL-15 exerce 

atividade  antitumoral  contra  células  MCA-205  (linhagem  de  fibrossarcoma) 

transplantadas  experimentalmente  em  camundongos,  provavelmente,  devido  a  um 

aumento do numero e  da atividade funcional  de células T e NK.  Em outro estudo, 

alguns  autores  descreveram  que  a  combinação  de  IL-15  e  ciclofosfamida  revela 

atividade antitumoral contra células de uma linhagem de rabdomiossarcoma, também 

dependente de celunas NK e T CD8+ (CHAPOVAL et al., 1998.)

A administração de IL-15 parece ocasionar menos efeitos tóxicos do que IL-2. 

KATSANIS  e  colaboradores,  1996,  reportaram  que  a  administração  de  IL-15  em 

camundongos levou ao aumento da atividade antitumoral após transplante singênico de 

medula óssea. Outro estudo relatou que após a administração de IL-15 houve aumento 

da atividade antitumoral,  consequente ao aumento da função de células T e NK em 

camundongos  portadores  de  tumor  e  em  camundongos  transgênicos  para  IL-15 

desafiados com tumor (MUNGER et al., 1995). Ambos os estudos relataram uma menor 

toxicidade de IL-15, quando comparada a IL-2.

2.3. A Leishmaniose Visceral

Leishmaniose visceral (LV) é uma doença transmitida a humanos e outros mamí-

feros por vetores e é causada por parasitas do complexo Leishmania donovani. Existem 

dois tipos epidemiológicos de LV: o tipo antroponótico e tipo zoonótico. No tipo zoonóti-

co da LV, que é causada pelas espécies L. infantum e L. chagasi, sendo que alguns au-

tores acreditam que essas duas espécies sejam sinônimas (LUKES et al., 2007), o ho-

mem e o cão podem adquirir a infecção e desenvolver a doença, contudo, o ultimo e o 

principal reservatório do protozoário (DEANE & DEANE, 1955; MORENO & ALVAR et 

al., 2002). A infecção é transmitida de um indivíduo para outro individuo através da pi-
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cada do inseto vetor, pertencente ao gênero Phlebotomus ou  Lutzomyia (DESJEUX, 

1996). 

A incidência global da LV humana é estimada em meio milhão de casos por ano, 

sendo que 90 % dos casos ocorrem na Índia, Nepal, Bangladesh, Sudão e Brasil (DES-

JEUX, 2001; 2004). 

No Brasil, a LV é causada pela L. chagasi e a transmissão do protozoário e reali-

zada pela picada da fêmea do inseto vetor Lutzomyia longipalpis, infectado pelo proto-

zoário. No passado, a doença era considerada típica de ambientes rurais, no entanto, o 

número de casos vem aumentando em áreas urbanas e suburbanas em muitas cidades 

do país (COSTA et al., 1990; JERONIMO et al., 1994; MARZOCHI et al., 1994, SILVA 

et al., 2001; CORREA et al., 2007). 

As medidas de controle preconizadas pelo Ministério da Saúde para o controle 

da LV no Brasil consistem no tratamento de casos da doença humanos, controle do 

inseto  vetor,  identificação  e  eliminação  de  cães  infectados  e  atividades  educativas 

(BRASIL, 2009). 

A  identificação  da  infecção  canina  é  feita  indiretamente  pela  procura  de 

anticorpos anti-Leishmania, no soro ou em eluato de sangue coletado em papel de filtro, 

através  do  ensaio  de  imunofluorescência  indireta,  IFAT  (BRASIL,  2009). 

Provavelmente, porque parte dos cães que exibe resultado positivo no ensaio IFAT não 

exibe manifestações clínicas, nem sempre a remoção de infectados para o sacrifício é 

bem aceita pela comunidade em áreas endêmicas.

Uma  vacina  eficaz  capaz  de  impedir  a  infecção/doença/infectividade  no  cão 

poderia contribuir para o controle da LV no homem e no cão (TESH, 1995; DYE, 1996). 

Apesar de duas diferentes vacinas já terem sido licenciadas no Brasil pelo Ministério da 

Agricultura,  ainda  não  existem  evidências,  obtidas  de  um  modo  independente, 

indicando a eficácia dessas vacinas e, por isso, o Ministério da Saúde não recomenda o 

uso de tais vacinas para o controle da LV. 

Em princípio,  o  tratamento  de cães  e  seres  humanos contra  LV poderia  ser 

realizado  com  as  mesmas  drogas.  A  maioria  dos  seres  humanos  que  recebe  o 

tratamento  farmacológico  específico,  por  exemplo,  antimonial  pentavalente  ou 

anfotericina B, desenvolve cura clínica duradoura (COOK et al., 1993) e não exibe novo 
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episodio da doença mesmo quando exposta a reinfecção. Já a maioria dos cães que 

desenvolvem a doença e que são tratados com antimonial pentavalente, anfotericina B 

ou pentamidina, mesmo na ausência da exposição à reinfecção, tende a exibir recaída 

(SLAPPENDEL & TESKE, 1997; MORENO et al., 1999; RHALEM et al., 1999; BANETH 

& SHAW, 2002).  Após  o  tratamento  e  o  desenvolvimento  da  cura  clínica,  os  cães 

passam a apresentar uma resposta linfoproliferativa frente à estimulação  in vitro com 

antígenos do lisado do parasito  (MORENO  et  al.,  1999;  RHALEM  et  al., 1999),  no 

entanto, com a recaída os animais perdem a capacidade de montar tal resposta.

Acredita-se que o processo de controle sobre a infecção por Leishmania no cão 

dependa do estabelecimento  de uma resposta  imune celular  especifica  do tipo  Th1 

(PINELLI  et al., 1994; PINELLI et al., 1995; RHALEM  et al., 1999), e da geração de 

células Th1 de memória (KAYE et al., 2004). Existe a possibilidade de que a resposta 

imune específica apresentada por cães após o tratamento não seja suficientemente 

polarizada para Th1 ou que não envolva a indução e/ou manutenção de células T CD4 

e/ou T  CD8 de memória  e,  em consequência  disso,  os cães voltem a desenvolver 

manifestações clínicas devido à recaída ou reinfecção. Tendo em vista as citocinas IL-7 

e IL-15 serem capazes de promover resposta imune de memória (LENZ  et al., 2004; 

BRADLEY  et al.,  2005;  SURH  &  SPRENT,  2008),  seria  interessante  avaliar  se  a 

administração das mesmas em cães com LV, submetidos a quimioterapia convencional 

seguido de cura clinica, promoveria um estado de resistência duradouro que impedisse 

recaída  e/ou  eliminasse  a  capacidade  do  cão  de  transmitir  Leishmania  para  o 

flebótomo.

Interessantemente,  até  o  presente  momento,  ainda  não  foram  descritas  na 

literatura  científica,  a  clonagem,  produção,  avaliação  de  atividades  biológicas, 

atividades tóxicas e utilidade na modulação da resposta imune ou geração de células 

de memória das citocinas IL-7 e IL-15 caninas. 

Visando  a  avaliação,  em  um  futuro  próximo,  da  utilidade  de  IL-7  e/ou  IL-15 

caninas em um método imunoterápico para  LV canina,  no presente  trabalho,  foram 

descritas a clonagem, a produção e avaliação de algumas atividades biológicas da IL-7 

e IL-15 caninas.
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral

Produzir as citocinas IL-7 e IL-15 caninas recombinantes biologicamente ativas 

(rca-IL-7 e rca-IL-15), visando futuros estudos de imunomodulação em cães.

3.2. Específicos

� Clonar o cDNA e produzir rca-IL-7 e rca-IL-15 biologicamente ativas em E. coli.
� Avaliar a capacidade de rca-IL-7 e rca-IL15 de induzir proliferação em células 

mononucleares do sangue periférico (CMNSP) de cães.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Produção de IL-7 e IL-15 caninas recombinantes em Escherichia coli

4.1.1. Clonagem dos cDNAs DE IL-7 e IL-15 caninas em plasmídeo pcR2.1-TOPO

Para produção de rca-IL-7 e rca-IL-15 a partir de E. coli, os cDNAs de IL-7 e de 

IL-15 caninas foram separadamente clonados em plasmídeo pcR2.1-TOPO (Invitrogen 

Corporation, Carlsbad,  EUA) em nosso laboratório,  gerando as construções pcR2.1-

TOPO-ca-IL-7 e pcR2.1-TOPO-ca-IL-15, respectivamente (DOS SANTOS, L. R.  et al, 

dados não publicados). Resumidamente, a partir de um fragmento de baço, oriundo de 

um cão de porte médio (10 a 15 kg) estimulado com 2 mg de concanavalina A (Con A), 

os cDNAs que codificam as proteínas inteiras IL-7 e IL-15 caninas foram obtidos por 

transcrição reversa (RT), usando-se oligonucleotídeos desoxitimidina trifosfato (oligo-

dT), e amplificados por reação em cadeia da polimerase (PCR) com oligonucleotídeos 

específicos  (IL-7,  a  montante  5´  CATCATKACYACRCCCRCCTCC,  a  jusante  5´ 

ACCAGGATGCATTCTGTAACTTCTAGG;  IL-15,  a  montante  5´ 

TTGCCATAGCCAGCTCTTCTTCA, a jusante 5´ AAGACGCTGGTTAATCGCAGAAAT). 

Em seguida,  os cDNAs foram ligados  ao  plasmídeo  pcR2.1-TOPO, seguindo-se as 

recomendações  do  fabricante  (Invitrogen). O  sucesso  da  clonagem  foi  confirmado 

através de digestão com endonucleases e sequenciamento de DNA dos insertos. 

4.1.2. Subclonagem dos cDNAs de IL-7 e IL-15 caninas em plasmídeo pRSET

Os  cDNAs  codificantes  das  proteínas  maduras  IL-7  e  IL-15  do  cão  foram 

subclonados,  separadamente,  em  plasmídeo  pRSET  (Invitrogen),  usando-se  as 

construções pcR2.1-TOPO-ca-IL-7 e pcR2.1-TOPO-ca-IL-15 como molde para PCRs e 

os  oligonucleotídeos  iniciadores  específicos  (IL-7,  a  montante  5´-

TCGGGATCCACATGGTCCATGTTTCTTTTAG,  a  jusante  5´-

TCGCTCGAGTCAATGTTCTTTAGAGC;  IL-15,  a  montante  5´-

AGTACGGATCCTAATTGGCAGGACGTGATA,   a  jusante  5

´AATCAGAAGCTTTCAAGAGGAGTTGATGAA).  Os  oligonucleotídeos  iniciadores  a 
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montante  e  a  jusante  foram  sintetizados  com  um  sítio  de  restrição  para  as 

endonucleases BamHI e HindIII, respectivamente. As PCRs foram realizadas com 5 µL 

de tampão 10X da DNA polimerase (15 mM MgSO4), 1 µL de oligonucleotídeo iniciador 

a montante a 20 mM, 1 µL de oligonucleotídeo a jusante a 20 mM, 0,5 µL de DNA 

polimerase Pwo SuperYield (5 U/µL, Roche Applied Science, Mannheim, Alemanha), 1 

µL de desoxinucleotídeos (trifosfato de desoxiguanosina, trifosfato de desoxiadenosina, 

trifosfato  de  desoxitimidina,  trifosfato  de  desoxicitidina,  dNTPs)  a  25  mM  cada 

(Invitrogen) e aproximadamente 20 ng de DNA plasmideal molde em um volume final de 

50  µL.  PCR  para  amplificação  do  cDNA  da  IL-7  e  da  IL-15  foram  realizadas  nas 

seguintes condições: 2 min a 95ºC, 35 ciclos (30 segundos a 95ºC, 45 segundos a 50ºC 

e 30 segundos a 72ºC) e 7 min a 72ºC e 2 min a 94ºC, 35 ciclos (1 min a 94ºC, 1 min a 

56ºC e 1 min a 72ºC) e 7 min a 72ºC, respectivamente.

Com o objetivo de gerar extremidades coesivas para a ligação entre o produto da 

PCR  e  o  sítio  múltiplo  de  clonagem  do  vetor,  aproximadamente  2  µg do  cDNA 

codificante de IL-7 ou IL-15 purificados e  2  µg de DNA do plasmídeo pRSET foram 

separadamente  digeridos,  sucessivamente,  com  BamHI em  tampão  Tango  (Tango; 

Tris-acetato a 33 mM, pH 7,9,  Mg3(PO4)2 a 10 mM, CH3COOK a 66 mM e BSA a 0,1 

mg/mL, Fermentas, Hanover,  EUA) e HindIII, em tampão R (Tris-HCl a 10 mM, pH 8,5, 

MgCl2 a 10 mM, KCl a 100 mM e BSA a 0,1 mg/mL, Fermentas, Hanover,  EUA). As 

reações foram realizadas em um volume de 40 µL, a 37º C, por 2 h. Os produtos de 

digestão foram purificados a partir de gel de agarose a 1,5% contendo 0,5  µg/mL de 

brometo  de  etídio  (Sigma-Aldrich),  usando-se  um  “kit”  QIAquick  (Qiagen,  Hilden, 

Alemanha)  e  seguindo-se  as  recomendações  do  fabricante.  Uma  estimativa  da 

concentração DNA dos  produtos de digestão  foi  realizada em gel  de  agarose  com 

brometo de etídio.

As reações de ligação foram realizadas, separadamente, em um volume de 15 

µL, a 22ºC, durante 16 h. Para isso, foi usada uma proporção de 3:1, entre moléculas 

de inserto digerido e moléculas do plasmídeo digerido, e 1U de T4 ligase (Fermentas) 

em tampão de ligação (400 mM Tris-HCl, 100 mM MgCl2, 100 mM DTT, 5 mM ATP - pH 

7,8 a 25°C). Os produtos da ligação foram usados para transformar E. coli da linhagem 

TOP10 (Invitrogen) preparada quimicamente competente. Um volume 1,5  µL de cada 
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produto  de  ligação  foi  misturado  com  uma  alíquota  de  100  µL  de  E.  coli em  um 

microtubo. Os microtubos foram incubados, sucessivamente, por 30 minutos sob o gelo, 

por 1 minuto a 42ºC e 2 minutos sob o gelo. Em cada tubo foi acrescentado 1 mL de 

meio de cultura  Luria-Bertani  (LB, bacto-triptona a 1%, extrato de levedura a 0,5%, 

NaCl 1%, pH 7,0). Os microtubos foram incubados por 1 h, a 37ºC e a 250 rpm. Em 

seguida,  placas  de petri  com meio  de  cultura  LB-ágar  (LB caldo,  1,5% p/v  agar  – 

Invitrogen),  contendo ampicilina a 100  µg/mL (Sigma-Aldrich),  foram semeadas com 

amostras de 100 µL de suspensão de bactéria e cultivadas por 16 h a 37ºC.

4.1.3. Seleção de clones de Escherichia coli contendo as construções pRSET-ca-

IL-7 e pRSET-ca-IL-15

A partir  das  placas  de  petri,  uma amostra  de  bactérias  de  cada  uma de  10 

colônias de  E. coli transformadas com produto de ligação cDNA de IL-7 ou IL-15 e 

plasmídeo pRSET foi inoculada em 5 mL de meio de cultura LB com ampicilina a 100 

µg/mL, depois incubada por cerca de 16 h, a 37ºC e 250 rpm. Um volume de 1,5 mL de 

cada suspensão bacteriana foi usado, separadamente, para purificação de plasmídeo 

(mini-preparação) pelo método de lise alcalina (SAMBROOCK  et al., 2001). No final, 

cada  sedimento  de  DNA  plasmidial  foi  ressuspenso  em  50  µL  de  H2O deionizada 

autoclavada contendo 20 µg/mL de RNase A (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA).

Amostras de plasmídeo purificado foram submetidos à digestão sucessiva por 

BamHI e  HindIII, essencialmente, conforme descrição prévia. No final, os produtos da 

digestão  foram  analisados  por  eletroforese  em  gel  de  agarose  a  1,5%  e  a 

documentação foi realizada usando-se um sistema Eagle Eye II (Stratagene, La Jolla, 

EUA).
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4.1.4. Sequenciamento dos insertos codificantes de ca-IL-7 e ca-IL-15 em pRSET

Uma amostra de plasmídeo compatível com a construção pRSET- ca-IL-7 e outra 

compatível com a construção pRSET-ca-IL-15 foram submetidas ao sequenciamento de 

DNA,  usando-se  oligonucleotídeos  iniciadores  universais,  um a  montante  e  outro  a 

jusante, no Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (Plataforma de sequenciamento de 

DNA, FIOCRUZ, Salvador, BA). Os produtos das reações de sequenciamento foram 

fracionados  em  sequenciador  ABI  Prism,  modelo  3100  (Applied  Biosystems)  e 

analisados através do programa SeqAnalysis, versão 5.1 (Applied Biosystems).

4.1.5. Produção de ca-IL-7 e ca-IL-15 recombinante em Escherichia coli

Volumes de 5 litros de cultura de E. coli da cepa BL21(DE3)pLysS (Invitrogen) 

transformada com a construção plamideal  pRSET-ca-IL-7 ou pRSET-ca-IL-15, foram 

obtidos.

Para  a  geração  de  pré-inóculos,  uma  amostra  de  uma  colônia  de 

BL21(DE3)pLysS-pRSET-ca-IL-7 ou BL21(DE3)pLysS-pRSET-ca-IL-7, obtida de placa 

de petri, foi inoculada, separadamente, em um volume de 50 mL de meio de cultura LB, 

contendo ampicilina a 100 µg/mL (Sigma-Aldrich) e cloranfenicol a 35 µg/mL (Sigma-

Aldrich), em frascos  Erlenmeyer de 250 mL. Os frascos  Erlenmeyer foram incubados 

por cerca de 16 horas, a 37°C, sob agitação constante a 250 rpm, em uma agitadora 

orbital  (Orbit  Environ  Shaker,  Lab-Line,  Seatlle,  EUA).  Cada  suspensão  bacteriana 

resultante foi usada para inocular 5 litros de meio de cultura LB, contendo ampicilina a 

100  µg/mL  (Sigma-Aldrich)  e  cloranfenicol  a  35  µg/mL (Sigma-Aldrich),  de  modo a 

atingir  uma densidade óptica  (D.O.)  a 600 nm de valor  próximo ou igual  a  0,1.  As 

suspensões bacterianas resultantes foram incubadas a 37° C, sob agitação constante a 

250 rpm, até o momento em que a D.O. a 600 nm alcançou o valor entre 0,4 e 0,6. A 

partir  daí,  para  a  indução  da  produção  de  proteína  recombinante,  isopropil-tio-β-D-

galactopiranosídeo (IPTG; Invitrogen) foi acrescentado ao meio de cultura para alcançar 

uma  concentração  final  de  0,1  mM.  Três  horas  após  a  indução  com  IPTG,  cada 

suspensão de bacteriana foi submetida à centrifugação a 5.000 x g, por 15 minutos e a 
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4°  C.  Os  sedimentos  bacterianos  foram  pesados  e  armazenados  a  -20°C  até  o 

momento da purificação.

4.1.6. Purificação e renaturação de rca-IL-7 e rca-IL-15 produzidas em Escherichia 

coli

Em tubos de polipropileno de 50 mL, cada sedimento bacteriano, com cerca de 8 

g,  resultante  do  cultivo  5  litros  de  BL21(DE3)pLysS-pRSET-ca-IL-7  ou  de 

BL21(DE3)pLysS-pRSET-ca-IL-15, foi ressuspenso com auxílio de um agitador vórtex 

(Labnet, Woodbridge, EUA), em tampão contendo Na2HPO4 a 20 mM , NaCL a 500 mM, 

Imidazol a 20 mM, pH 7,4. Para cada grama de sedimento bacteriano, foram utilizados 

três mililitros de tampão de lise e acrescentada lisozima para atingir uma concentração 

final  de  1  mg/mL  (Sigma-Aldrich).  Os  tubos  foram  incubados  por  20  minutos  sob 

temperatura  ambiente.  Posteriormente,  para auxiliar  no processo de lise  bacteriana, 

foram adicionados quatro  miligramas de ácido desoxicólico  (Fisher  Scientific  GmbH, 

Schwerte, Germany) para o volume de suspensão correspondente a cada grama do 

sedimento bacteriano original. As suspensões foram incubadas durante 30 minutos sob 

temperatura ambiente. Visando à fragmentação de DNA genômico das bactérias, cada 

uma das suspensões foi sonicada (seis pulsos de 200 Watts, cada um com duração de 

20 segundos e intervalo de 1 minuto entre cada dois pulsos consecutivos), sob o gelo 

(Sonifier  250,  Branson Ultrasonics Corporation,  Danbury,  EUA).  Cara suspensão foi 

submetida à centrifugação por 15 minutos, 17.000 x g e a 4° C. O sedimento resultante 

da centrifugação foi solubilizado em tampão contendo Na2HPO4 a 200 mM, NaCl a 500 

mM,  Imidazol  a  20  mM,  pH 7,4  e  8M de ureia.  Uma vez  que  rca-IL-7  e  rca-IL-15 

codificadas  pelas  construções  pRSET-ca-IL-7  e  pRSET-ca-IL-15,  respectivamente, 

possuem  uma  cauda  de  seis  histidinas  na  extremidade  amina,  acrescentada  pelo 

plasmídeo  pRSET,  as  proteínas  solubilizadas  foram  fracionadas  em  colunas  de 

afinidade  de  Sepharose-níquel  (HisTrap)  de  1  mL  (General  Electrics  Healthcare, 

Uppsala, Suécia), seguindo-se as recomendações do fabricante. Resumidamente, após 

os sedimentos contendo rca-IL-7 e rca-IL-15 serem solubilizados, foram aplicados nas 

colunas previamente equilibradas com tampão contendo Na2HPO4 a 20 mM, NaCl a 500 
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mM,  Imidazol  a  20  mM,  pH  7,4  e  8  M  de  ureia.  Em  seguida,  para  remoção  de 

lipopolissacarídeos  (LPS),  cada  coluna  foi  lavada  com 50 mL de  tampão contendo 

NaH2PO4 a 20 mM, NaCl a 500 mM, Imidazol a 31,5 mM, 8M de ureia e Triton X-114 a 

0,1% (Fluka, Biochemika, France) pH 7,4; a 4ºC (REICHELT, 2006). Finalmente, as 

proteínas foram eluídas com tampão contendo, Na2HPO4  a 20 mM,   NaCl a 500 mM, 

Imidazol a 500 mM, pH 7,4 e 8 M de ureia. As frações cromatográficas contendo rca-IL-

7 foram reunidas e submetidas a um processo de renaturação por diálise. Para isso, a 

solução contendo IL-7 em tampão de eluição foi submetida a sete banhos de diálise a 

4º C, sendo cada banho contra os tampões indicados na Tabela I.

Tabela I. Banhos de diálise para renaturação de rca-IL-7 produzida em E. coli

Molaridade

Dia

Tampão 

fosfato pH 7,4 NaCl Ureia Ditiotreitol   Arginina

1º 0,01 0,15 8 5 -
2º 0,01 0,15 6 2,5 -
3º 0,01 0,15 4 1,5 -
4º 0,01 0,15 2 1 -
5º 0,01 0,15 - 1 -
6º 0,01 0,15 - - -
7º 0,01 0,15 - - 0,5

As frações cromatográficas contendo rca-IL-15 foram reunidas e submetidas à 

diálise contra PBS e concentrações decrescentes de ureia realizada em três banhos a 

4° C. Após a diálise, a fração solúvel obtida após a centrifugação a 17.000 x g durante 

15 minutos a 4° C, foi armazenadas, em PBS. Alíquotas de rca-IL-7 e rca-IL-15 solúveis 

foram armazenadas a -20°C até o momento de uso.  Amostras das proteínas foram 

coletadas  em  cada  etapa  da  purificação  para  análise  por  eletroforese  em  gel  de 

poliacrilamida com duodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE).

A  mensuração  da  concentração  protéica  de  IL-7  foi  realizada  a  partir  da 

comparação em gel  de pliacrilamida (SDS-PAGE) com padrão de BSA, enquanto a 
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concentração  de  IL-15  foi  mensurada  pelo  método  de  Lowry  (LOWRY,  1951) 

modificado. 

4.2. Análise da atividade biológica de rca-IL-15 

Para avaliar a atividade biológica de IL-7, uma alíquota de células, dependentes 

de  IL-7,  de  uma linhagem de linfócitos  B  de  camundongo  BALB/c.xid  (TIB239),  foi 

adquirida da American Type and Culture Collection (ATCC, Manassas, EUA). Durante 

os  experimentos  para  a  expansão  das  células  TIB239,  infelizmente,  ocorreu 

contaminação  bacteriana  da  cultura  e  os  ensaios  com  o  uso  dessas  células  não 

puderam ser realizados. 

Para avaliar a atividade biológica de IL-15 foram utilizadas células, dependentes 

de IL-2, de uma linhagem de linfócitos T CD8 citotóxicos (CTLL-2, TIB-214, ATCC) de 

camundondo  C57BL/6.  Células  CTLL2  também  são  capazes  de  proliferar  após  a 

estimulação com IL-15 (GRABSTEIN, et al.,1994). As células CTLL-2 foram cultivadas 

em meio  RPMI 1640 (Sigma-Aldrich), suplementado com piruvato de sódio a 2 mM 

(Sigma-Aldrich), L-glutamina a 2 mM (Sigma-Aldrich), HEPES a 10mM (Invitrogen), 10% 

de soro bovino fetal (SBF, Invitrogen) e 10% de sobrenadante de esplenócitos de ratos 

estimulados por três dias com 5 µg de Con A, denominado T-STIM (usado na cultura 

como fonte de IL-2). Quando estavam em fase exponencial de crescimento, as células 

foram lavadas duas vezes com 10 mL de solução salina balanceada de Hanks (HBSS, 

Sigma-Aldrich), sendo centrifugadas por 10 minutos, a 900 rpm a 4º C, cada vez. As 

células foram ressuspensas em RPMI 1640 suplementado e a concentração das células 

viáveis  foi  determinada em câmara de Neubauer após mistura  com  azul  de Trypan 

(Sigma-Aldrich). Em seguida, a concentração foi ajustada para 1 x 105 células/mL e um 

volume de 100 µL da suspensão de células foi colocado em cada poço de uma placa de 

microtitulação de 96 poços de fundo chato (Corning Incorporated Life Sciences, Acton, 

MA, EUA). Em triplicata de poços foram acrescentados um volume de 100 µL de RMPI 

1640  suplementado,  RPMI  1640  suplementado  contendo  T-STIM  em  diluições 

quadruplas de 1:2 a 1:2048 (controle positivo) ou RPMI 1640 suplementado contendo 

rca-IL-15 purificada nas concentrações de 1,8, 7,8, 32,2, 125, 500 e 2000  ng/mL. A 
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placa de microtitulação foi incubada por 24 h, a 37ºC, em atmosfera úmida com 5% de 

CO2.  Depois  disso,  em  cada  poço,  foram  adicionados  30  µL  de  meio  RPMI 

suplementado contendo 1 µCi de timidina[H]3+  (Amersham Biosciences). Após 24 h de 

incubação nas condições anteriores, as células foram coletadas em filtros de fibra de 

vidro (Packard, Meriden, EUA) e a emissão de partículas betas foi avaliada durante o 

período de um minuto (cpm), usando-se um aparelho Matrix 9600 Direct Beta Counter 

(Packard). Os resultados foram expressos pelas médias aritméticas dos valores de cpm 

obtidos em cada triplicatas de poços.

4.3. Animais

Foram utilizados oito cães sadios, de porte médio, com idade de 1 a 2 anos, 

sendo quatro machos e quatro fêmeas, sem raça definida. Os cães foram mantidos no 

canil  experimental  do  CPqGM/FIOCRUZ,  conforme  as  Boas  Práticas  de 

Experimentação  Animal  preconizadas  para  a  espécie  (OLFERT  et  al.,  1993)  e  de 

acordo com as normas de experimentação animal da Fundação Oswaldo Cruz .  Os 

cães  foram  vermifugados  contra  helmintos  e  vacinados  contra  cinomose,  hepatite 

contagiosa,  adenovirose,  parvovirose,  leptospirose (canícola + icterohaemorragiae)  e 

raiva (Canigen, Virbac).

Um volume de cerca de 40 mL sangue foi coletado de cada animal, pela veia 

jugular, em uma seringa com 500 UI de heparina sódica (Eurofarma, São Paulo, Brasil).
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4.4.  Avaliação  da  capacidade  de  rca-IL-7  e  rca-IL-15  de  estimular  células 

mononucleares de sangue periférico (CMNSP) de cães

4.4.1. Obtenção de CMNSP

Cada amostra de cerca de 40 mL de sangue foi diluída de 1:2 em HBSS (Sigma-

Aldrich) tamponada com 10 mM de ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etano-sulfônico, 

pH 7,0 (HEPES; Invitrogen, HBSS-HEPES). Amostras de sangue diluído de 1:2 foram 

colocadas cuidadosamente sobre um volume de Ficoll-Paque (Amersham Biosciences) 

em tubos de polipropileno de 50 mL. Os tubos foram centrifugados por 30 minutos, a 

800 g e a 20ºC, e as CMNSP foram transferidas para outro tubo. As CMNSP foram 

lavadas três vezes com HBSS-HEPES, sendo centrifugadas por 15 minutos, a 600 x g e 

a 20ºC entre as lavagens. Em seguida, as células foram ressuspensas em meio RPMI 

suplementado com L-glutamina (Sigma-Aldrich) a 2 mM, HEPES (Invitrogen) a 10mM, 

2-mercaptoetanol (Sigma-Aldrich) a 10 µM, gentamicina a 50 µg/mL (Nova Farma Ltda., 

Goiás,  Brasil) e  10%  de  soro  bovino  fetal  (SBF,  Invitrogen) e  as  concentrações 

celulares foram determinadas, usando-se o mesmo método descrito previamente para 

as células CTLL2, e ajustadas para 2 x 106/mL.

4.4.2. Avaliação da capacidade de rca-IL-7 e rca-IL-15 de estimular CMNSP, pré-

ativadas, de cães

Dez milhões de CMNSP de cada um dos oito cães, obtidas conforme descrição 

acima foram ressuspensas em 20 mL de meio RPMI 1640 suplementado como descrito 

no experimento anterior contendo fitohemaglutinina (PHA, Sigma-Aldrich) a 100 µg/mL 

e cultivadas em um frasco de 75 cm2  por três dias, a 37ºC e em atmosfera úmida com 

5% de CO2. Depois disso, a cada frasco de cultura, foram adicionados 20 mL de meio 

RPMI 1640 suplementado com 5 % de sobrenadante de células COS-7 transfectadas 

com plasmídeo que codifica IL-2 canina (pcDNA3.1-ca-IL-2), previamente produzido em 

nosso laboratório (Pereira, 2006), e as células foram ressuspensas. De cada suspensão 

de células com volume de 40mL, 20 mL foram transferidos para um novo frasco de 75 
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cm2. Os dois frascos de cultura foram incubados a 37ºC em atmosfera úmida com 5% 

de CO2 por 24 h. Para remover a PHA e IL-2, os 40 mL de suspensão de linfoblastos de 

cada cão foram transferidas para um tubo de polipropileno de 50 mL. As células foram, 

então, lavadas três vezes com 5 mL meio RPMI 1640 suplementado, centrifugando-se 

por 5 minutos a 140 x g durante as lavagens. A concentração de células viáveis foi 

determinada  pela  contagem  em  câmara  de  Neubauer,  usando-se  azul  de  Trypan 

(Sigma-Aldrich), e ajustada em 2 x 106/mL.

Em placas de microtitulação de 96 poços de fundo chato (Corning), um volume 

de 100 µL de suspensão de linfoblastos (2 x 105  células) de cada cão foi colocado em 

cada  um  de  18  poços.  Para  células  de  cada  cão,  a  triplicatas  de  poços,  foram 

acrescentados 100 µL/poço de RMPI suplementado ou RMPI suplementado contendo 

rca-IL-7 a 20 ou 40 ng/mL ou contendo rca-IL-15 a 31,2, 125 ou 500 ng/mL. As placas 

de microtitulação foram incubadas por 72 h a 37º C, em atmosfera úmida com CO2 a 5 

%, sendo que 18 horas antes do término do cultivo, 30 µl de RPMI 1640 suplementado 

contendo 1 µCi de timidina[H]3+ (Amersham Biosciences) foram acrescentados a cada 

poço. As placas foram congeladas a -20º C até a coleta de células e contagem das 

partículas beta, conforme descrição acima.

4.4.3. Avaliação da capacidade de rca-IL7 e rca-IL-15 de induzir proliferação de 

CMNSP de cães sem estímulo prévio ou concomitante

Volumes 100 µL de suspensão de CMNSP, a 2 x 106  células/mL, de cada 

um dos sete cães foram colocados em poços de placas de microtitulação 

de 96 poços de fundo chato (Corning).  Em cada triplicata  de poços,  foi 

acrescentado  um  volume  de  100  µL/poço  de  meio  RMPI  1640 

suplementado ou RMPI 1640 suplementado contendo rca-IL-7 a 20 ou 40 

ng/mL ou  contendo  rca-IL-15 a  31,2,  125  ou  500 ng/mL.  As  placas  de 

microtitulação foram incubadas por 4, 6, 8, 10, 12 ou 14 dias a 37ºC em 

atmosfera  úmida  com  5%  de  CO2.  Dezoito  horas  antes  do  termino  do 

cultvo, 30 µL de meio RMPI suplementado contendo 1 µCi de timidina[H]3+ 

foram acrescentados a cada poço. As placas foram mantidas a -20º C até a 
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coleta  de  células  e  contagem  das  partículas  beta,  conforme  descrição 

acima.

4.5. Análise estatística

Uma vez  que  a  distribuição  de  valores  de  cpm (contagem  de  cintilação  por 

minuto),  em ensaios  de  incorporação  de  timidina  [H]3+ para  avaliar  proliferação  de 

linfócitos,  não  é  normal  (JENSEN  et  al.,  1981;  GOLUBEV,  2009)  a  comparação 

estatística entre cpm obtida de células submetidas a tratamentos diferentes foi realizada 

através de teste estatístico, não paramétricos,  de Friedman, que leva em consideração 

medidas  repetidas,  seguido  de  pós-teste  de  Dunns.  Os  valores  de  cpm  foram 

sumarizados pela mediana e percentis 25 e 75.
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5. RESULTADOS

5.1. Produção de rca-IL-7 e rca-IL-15

Visando  a  obtenção  para  futuro  uso  em estudos  com o objetivo  de  modular 

respostas  imunes  em  cães,  no  presente  trabalho,  foram  realizadas  clonagem, 

expressão,  purificação  e  avaliação  de atividades  funcionais  de  rca-IL-7  e  rca-IL-15, 

conforme descritas a seguir.

5.1.1. Clonagem de rca-IL-7 e rca-IL-15

A partir de um clone de E.coli TOP10 transformada por pcR2.1-TOPO-ca-IL-7 ou 

pcR2.1-TOPO-ca-IL-15  foi  realizada  amplificação  por  PCR  do  cDNA  codificante  da 

proteína madura de IL-7 ou IL-15 do cão, respectivamente. Após a digestão dupla do 

cDNA de IL-7 e plasmídeo pRSET por BamHI e HindIII ou do cDNA de IL-15 e pRSET 

por  BamHI e  HindIII,  foram realizadas as ligações do cDNA de IL-7  ou de IL-15 a 

pRSET. Os produtos de cada ligação foram usados para transformar E.coli TOP10. Dez 

clones de E.coli TOP10 transformados pelo produto de ligação IL-7 e pRSET ou IL-15 e 

pRSET, tiveram plasmídeo purificado e analisado por digestão enzimática  (BamHI e 

HindIII) e eletroforese em gel de agarose com brometo de etídio. Dos 10 clones de E. 

coli TOP10 transformadas com produto de ligação do cDNA de IL-7 e pRSET ou cDNA 

de IL-15 e pRSET, 4 e 3 clones exibiam plasmídeo compatível  com a presença de 

inserto de inserto de IL-7 (uma banda com cerca de 417 pb) e de IL-15 (uma banda 

com  cerca  de  345  pb),  respectivamente  (dados  não  mostrados).  Uma  alíquota  de 

plasmídeo compatível com a presença do inserto de IL-7 ou de IL-15 foi submetida ao 

sequenciamento de nucleotídeos e os resultados obtidos foram comparados com as 

sequências  depositadas  no  GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).  As 

sequências dos insertos de cDNA IL-7 e IL-15 obtidas revelaram 100 % de similaridade 

às sequências que codificam a proteínas maduras IL-7 e IL-15 caninas contidas nos 

arquivos com número de acesso DQ845341 e NM001197188, respectivamente (dados 

não mostrados).
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5.1.2. Purificação de rca-IL-7 e rca-IL-15

A produção  de  rca-IL-7  e rca-IL-15 foi  realizada em  E.  coli BL21(DE3)pLysS 

transformada com a construção plasmideal pRSET-ca-IL-7 ou pRSET-ca-IL-15. Como 

em ensaios preliminares observou-se que rca-IL-7 e rca-IL-15 eram produzidas em E. 

coli BL21(DE3)pLysS na forma insolúvel, sedimentos bacterianos obtidos após indução 

da  expressão  de  cada  uma  das  proteínas  recombinantes  através  de  IPTG  foram 

processados  visando  a  obtenção  de  corpúsculos  de  inclusão  (KLIER  et  al.,  1982; 

MARSTON, 1986). Após a solubilização dos corpúsculos de inclusão contendo rca-IL-7 

ou rca-IL-15 em tampão com ureia, aproveitando-se do fato de que o plasmídeo pRSET 

acrescenta  uma cauda  de  seis  histidinas  na  extremidade  amina  de  cada  uma das 

proteínas recombinantes, as proteínas foram purificadas através de cromatografia de 

afinidade usando-se colunas de Sepharose queladas por níquel. Depois disso, rca-IL-7 

purificada  foi  renaturada  através  de  diálise  em  tampão  contendo  concentrações 

decrescentes de ureia e DTT. Na parte final da diálise, foi acrescentada arginina ao 

tampão. Para renaturação de rca-IL-15, após purificação cromatográfica, apenas diálise 

em tampão com concentração decrescente de ureia foi  utilizada. A análise de uma 

amostra de rca-IL-7 renaturada por SDS-PAGE mostrou uma banda principal com peso 

molecular de aproximadamente 21 kDa (Figura 1A). A avaliação de uma amostra de 

rca-IL-15 renaturada por SDS-PAGE revelou duas bandas principais, uma com peso 

molecular de aproximadamente 17 kDa e outra com 21 kDa (Figura 1B). No final do 

processo,  a  rca-IL-7  foi  obtida  na  concentração  de  4  µg/mL  e  a  rca-IL-15  na 

concentração de 500 µg/mL.
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por  SDS-PAGE. A: raia  1,  marcadores  de  peso  molecular;  raia  2,  expressão  de 
BL21(DE3)pLysS  transformada  com  pRSET  sem  inserto;  raia  3,  expressão  de 
BL21(DE3)pLysS transformada com pRSET-ca-IL-7; raia 4, rca-IL-7 purificada.  B: raia 
1, marcadores de peso molecular; raia 2, expressão de BL21(DE3)pLysS transformada 
com pRSET sem inserto;  raia  3,  expressão  de BL21(DE3)pLysS  transformada com 
pRSET-ca-IL-15; raia 4, rca-IL-15 purificada.

5.2. Avaliação da atividade biológica de rca-IL-15 em células CTLL-2

Para avaliar a atividade funcional da rca-IL-15 purificada, foi realizado o ensaio 

biológico clássico no qual se utilizam células da linhagem CTLL-2 que são capazes de 

proliferar  após estimulação por IL-2,  incluindo a citocina do cão,  ou IL-15 de várias 

espécies  de  mamíferos  (GILLIS  &  WATSON,  1980;  CERRUTI-SOLA  et  al.,  1984; 

XIONG et al., 2005; DEAN et al., 2005; WARD et al., 2009). Nesse ensaio, as células 

CTLL-2  foram  cultivadas  em  meio  de  cultura,  sem  estimulantes  adicionais,  para 

determinação  da  proliferação  basal  (controle  negativo)  ou  na  presença  de  um 

sobrenadante  de  esplenócitos  de  rato  estimulados  com  Con  A  (T-STIM,  controle 

positivo) em diluições seriadas quádruplas de 1:4, 1:16, 1:64, 1:256; 1:1024 e 1:4096. 

Além  disso,  rca-IL-15  foi  avaliada  em  várias  concentrações.  Os  valores  de  cpm, 

correspondentes  a  média  de  triplicatas,  obtidos  para  as  células  CTLL-2  cultivadas 

apenas com meio foi de 522 e com T-STIM, da maior para a menor concentração, 

foram de  44863;  43441;  16986;  4538;  927  e  408  (Figura  2A),  gerando  índices  de 

proliferação  de  0,8;  1,7;  8,9;  29,3;  83,7  e  95,3  (Figura  2B).  Em  células  CTLL-2 

40



estimuladas por rca-IL-15 nas concentrações de 1000 ng/mL, 250 ng/mL, 62,5 ng/mL, 

15,6 ng/mL, 3,9 ng/mL e 0,9 ng/mL exibiram os seguintes valores de média de cpm 

47370, 50810; 21735; 16605; 14476 e 6642 (Figura 2C), proporcionando os índices de 

proliferação  de  88,4;  98,1;  41,8;  31,6;  27,7  e  12,7  (Figura  2D),  respectivamente. 

Portanto,  os  valores  de  cpm  obtidos  para  células  estimuladas  com  rca-IL-15  são 

compatíveis com uma curva dose-resposta. Interessantemente, a concentração rca-IL-

15 que promoveu a maior estimulação foi a de 250 ng/mL, acima dessa concentração a 

citocina, aparentemente, começa inibir a proliferação das células CTLL-2.
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5.3. Avaliação da capacidade de rca-IL-7 e rca-IL-15 de induzir proliferação 

de CMNSP pré-ativadas pelo tratamento com PHA E IL-2

Previamente, alguns  autores  mostraram que  células  T  ativadas,  obtidas 

pela estimulação com um mitógeno (Con A ou PHA em combinação ou não com 

IL-2), proliferam quando cultivadas na por cerca de 72 horas na presença de IL-7 

ou IL-15 (GATELY et al., 1991; GRABSTEIN et al., 1994; GIRI et al., 1994). Com o 

objetivo de avaliar a capacidade de rca-IL-7 e rca-IL-15 de induzir  proliferação 

células T ativadas de cão, linfoblastos de oitos cães sadios, gerados pelo cultivo 

de CMNSP por três dias com 100 µg/mL de PHA e mais 24 horas com IL-2, foram 

incubados por 72h com diferentes concentrações de rca-IL-7 ou rca-IL-15 do cão e 

a incorporação de timidina[H]3+ foi determinada.

Os valores da mediana e percentil 25 e 75 (em parêntesis) de cpm correspondentes à 

incorporação  de  timidina[H]3+ para  linfoblastos  cultivados  apenas  com meio  de  cultura 

(controle  negativo),  que  representam  os  níveis  basais  de  proliferação,  foram de  10611 

(6013 e 13371).  Já os valores de cpm para linfoblastos cultivados com 10 ng/mL e 20 

ng/mL de rca-IL-7 foram 10181 (6915 e 13963) e 12763 (8547 e 17946), respectivamente 

(Figura 3A e 3B). Comparando os resultados através do teste estatístico de Friedman, que 

leva  em consideração  medidas  repetidas,  e  o  pós-teste  de  Dunns,  somente  o  valor  de 

mediana  de  linfoblastos  estimulados  com  a  dose  maior  de  rca-IL-7  (20  ng/ml)  é 

significantemente maior (20 %) do que a mediana do controle negativo (Friedman p=0,008 

e Dunns p<0,05). Interessantemente, os valores de cpm obtidos para linfoblastos incubados 

com 15,6 ng/mL,  62,5 ng/mL e 250 ng/mL de rca-IL-15 foram 15104 (8088 e 19608), 

21133 (11859 e 28794) e 27135 (18796 e 34157) (Figura 3C e 3D), sendo as medianas 42 

%,  99  %  e  156 %  maiores  que  a  mediana  do  controle  negativo,  respectivamente.  A 

comparação estatística revelou que somente as medianas para linfoblastos estimulados com 

62,5 ng/mL e 250 ng/mL de rca-IL-15 são significativamente maiores do que a mediana do 

controle negativo (Friedman p<0,0001, Dunns p<0,05: controle negativo vs 62,5 ng/mL e 

Dunns p<0,001: controle negativo vs. 250 ng/mL).
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5.4. Avaliação da capacidade de rca-IL-7 ou rca-IL-15 de induzir proliferação 

de CMNSP sem estimulação adicional prévia ou concomitante

TREIBER-HELD  e  colaboradores  (1996)  relataram  que  CMNP  de  seres 

humanos sadios proliferam quando cultivadas in vitro na presença de rIL-7 ou rIL-

15 sem a estimulação adicional prévia ou concomitante por mitógeno. Visando 

determinar se rca-IL-7 e rca-IL-15 também são capazes de induzir proliferação de 

linfócitos  em  estado  de  descanso,  CMNSP  provenientes  de  sete  cães  sadios 

foram cultivadas na presença de rca-IL-7, nas concentrações de 10 ng/mL e 20 

ng/mL,  ou de rca-IL-15,  nas concentrações de 15,6  ng/mL,  62,5  ng/mL e  250 

ng/mL,  por  4,  6,  8,  10,  12  e  14  dias.  Nas  últimas  18  horas  do  cultivo,  foi 

acrescentada timidina[H]3+ e a incorporação desse nucleotídeo radiativo ao DNA 

das células foi  determinada pela contagem de cintilação por  minuto (cpm).  Os 

resultados foram expressos como medianas de cpm mais percentil 75 % e menos 

percentil 25 %, além de índices de proliferação.

Os valores de mediana de cpm mais ou menos percentil 25 e 75, além de 

índice de proliferação foram mostrados graficamente na Figura 4. Para avaliação 

do nível  basal  de proliferação,  CMNSP foram cultivadas somente em meio  de 

cultura  (controle  negativo).  Os valores da mediana de cpm encontrados foram 

relativamente baixos no quarto dia, aumentaram progressivamente alcançando o 

máximo no oitavo dia e, depois, declinaram até o 14º dia do ensaio. Esses dados 

sugerem que ocorreu uma proliferação basal com pico no oitavo dia do ensaio. Os 

valores  de  cpm  obtidos  para  CMNSP  cultivadas  na  presença  de  rca-IL-7  na 

concentração de 10 ng/mL ou 20 ng/mL também foram relativamente baixo no 

quarto dia, chegaram ao pico no oitavo dia e, a partir daí, decresceram até o 14º 

do  ensaio (Figura  4A  e  4B).  A  comparação  estatística  revelou  diferenças 

significantes somente entre as medianas de cpm das células cultivadas com 20 

ng/mL rca-IL-7 e meio de cultura sem estímulos adicionais nos dias 8 (16.676 vs. 

4.415, teste de Friedman: p=0,0036 e teste de Dunns: p<0,01),  10 (10.213 vs. 

3.342, p<0,0001 e p<0,0001) e 12 dias (6.099 vs 1.606, p= 0,0003 e p<0,01) do 

ensaio. Os valores de mediana de cpm das células cultivadas na presença de rca-



IL-15  nas  concentrações  de  15,6  ng/mL,  62,5  ng/mL e  250  ng/mL exibiram o 

mesmo  padrão  apresentado  pelas  CMNSP  cultivadas  com  ambas  as 

concentrações utilizadas de rca-IL-7 (Figura 4C e 4D).  Contudo, os valores de 

mediana das CMNSP cultivadas com IL-15 foram quase sempre mais elevados, 

chegado a ser  1,5  a 2 vezes  maior  no pico,  aqueles observados em CMNSP 

cultivadas  com  20  ng/mL  de  IL-7,  maior  concentração  utilizada  nesses 

experimentos. Ao se comparar as medianas das CMNSP mantidas somente com 

meio de cultura e aquelas adicionadas de rca-IL-15, observou diferença estatística 

significativa  na  concentração  de  15,6  ng/mL  do  quarto  ao  14º  dia  (teste  de 

Friedman: p<0,02 e teste de Dunns:  p<0,05),  somente  no oitavo e  no 12º dia 

(p<0,05)  na  concentração  de  62,5ng/mL  e  do  oitavo  ao  14º  dia  quando  se 

adicionou 250 ng/mL.



Tomando os dados em conjunto, rca-IL-7 (20 ng/mL) e rca-IL-15 (15,6 ng/mL,  62,5 ng/mL ou 250 ng/mL) são capazes de 

promover a proliferação de CMNSP de cães, acima da proliferação basal, na ausência de estimulação previa adicional ou concomitante 

(células  em  estado  de  descanso).  A  partir  de agora,  seria  interessante  identificar  qual(is)  subpopulação(ões)  de  linfócitos  é  (são) 

preferencialmente expandida(s) (células T CD4 e/ou CD8, naïve e/ou células de memória) pela ação dessas citocinas.
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Figura  4.  Atividade  proliferativa  de  rcaIL-7  e  rcaIL-15  sobre  CMNSP  sem 
estimulação adicional prévia ou concomitante. CMNSP foram obtidas de sete 
cães sadios, estimuladas a proliferar durante 14 dias na presença das citocinas. e 
pulsadas com timidina [H]3+ durante as últimas 18 horas do 4º, 6º, 8º, 10º, 12º e 
14º  dias  de  cultura.  A  proliferação  celular  é  representada  pelos  valores  da 
mediana e  percentil  25  e  75 de cpm obtidas dos sete  cães.  A: Representa  a 
proliferação induzida pelas doses de rcaIL-7 (10 e 20 ng/mL) e a proliferação basal 
determinada pelo meio de cultura nos diferentes dias de cultivo; B: Representa a 
razão  entre  a  proliferação  induzida  por  rca-IL-7  e  o  meio;  C: Representa  a 
proliferação induzida por rcaIL-15 (15,6, 62,5 e 250 ng/mL) e a proliferação basal 
determinada pelo meio de cultura nos diferentes dias de cultivo; D: Representa a 
razão entre a proliferação induzida por rca-IL-15 e o meio.



6. DISCUSSÃO

Imunoterápicos  são  definidos  como  agentes  medicinais  para  prevenção 

e/ou  tratamento  de  doenças  através  da  indução,  aumento  ou  supressão  da 

resposta  imune  em  pacientes.  Esses  agentes  abrangem  uma  infinidade  de 

produtos  biológicos,  incluindo  vacinas, citocinas,  imunotoxinas,  e  anticorpos 

monoclonais, utilizados no tratamento de doenças infecciosas, neoplásicas, bem 

como em doenças inflamatórias e autoimunes (HUANG et al., 2010).

Visando a modulação do sistema imune de cão, em nosso laboratório, o 

cDNA de várias citocinas caninas foi clonado no plasmídeo pcR2.1, incluindo o 

cDNA de  IL-7  e  IL-15.  No  presente  trabalho,  foi  realizada  a  subclonagem  do 

segmento do cDNA de IL-7 e IL-15 canina, que codifica a proteína madura, em um 

plasmídeo  para  expressão  da  proteína  recombinante  em  E.  coli  (pRSET, 

Invitrogen).  Além  disso,  foi  realizada  a  produção  de  IL-7  e  IL-15,  bem  como 

determinadas algumas atividades biológicas dessas citocinas.  

A purificação das proteínas foi realizada em coluna de afinidade e a análise 

da atividade biológica de IL-15 foi determinada pela indução da proliferação de 

células CTLL-2. Além disso, foram realizados ensaios  in vitro com o objetivo de 

avaliar  a  capacidade  de  rca-IL-7  e  rca-IL-15  em  promover  a  proliferação  de 

CMNSP de cães pré-ativadas ou não por PHA.

As construções plasmideais pRSET-caIL-7 e pRSET-caIL-15 foram usadas 

para a produção das proteínas recombinantes em E. coli BL21(DE3)pLysS, sob a 

forma de corpúsculo de inclusão. Geralmente, proteínas produzidas em E. coli na 

forma de corpúsculos de inclusão, que corresponde a agregados enriquecidos da 

proteína  recombinante  desnaturada,  são  isoladas  facilmente  e  em  grande 

quantidade.  Isso  ocorre,  uma  vez  que  nos  corpúsculos  a  proteína-alvo  fica 

protegida da degradação por proteases (RUDOLPH & LILIE, 1996). 

Tanto  rca-IL-7  quanto  rca-IL-15  foram  purificadas  por  cromatografia  de 

afinidade,  usando-se  colunas com Sepharose-niquel  para  capturar  a  cauda de 

histidina acrescentada às proteínas pelo plasmídeo pRSET , sendo possível obtê-

las com grau de pureza acima de 80%. Curiosamente, quando amostras de rca-IL-



15  foram analisadas  por  SDS-PAGE,  mesmo  submetendo-se  as  amostras  ao 

tratamento com 2-mercaptoetanol e aquecimento a 100oc, duas bandas principais 

de proteína foram observadas, sendo uma de 17kDa e maior intensidade, com 

monômero  de  rca-IL-15,  e  a  outra  com  21kDA  e  menor  intensidade. 

Interessantemente, as duas bandas resultantes da purificação de rca-IL-15 foram 

detectadas por anticorpo anti-histidina,  em ensaio de  Western Blot  (dados não 

mostrados),  sugerindo  que  a  banda  de  maior  peso  molecular  represente  um 

agregado proteico covalente formado por monômero ou fragmento de rca-IL-15 

ligados entre si ou monômero ou fragmento de rca-IL-15 ligado a alguma proteína 

da  E.  coli.  Embora  existam  algumas  vantagens  em  se  obter  a  proteína 

recombinante  na  forma  de  corpúsculo  de  inclusão,  infelizmente,  com  uma 

frequência  moderada,  a  proteína  pode  participar  de  agregados  (BONDOS  & 

BICKNELL, 2003) e representar um problema para purificação. Em experimentos 

futuros, uma segunda etapa cromatográfica será realizada visando à obtenção de 

IL-15 com um maior grau de pureza, para isso, serão utilizadas colunas de troca 

iônica ou de separação por peso molecular.

Uma linhagem de células T CD8 citotóxicas murinas, CTLL-2 (GILLIS et al., 

1978), foi usada com o objetivo de avaliar a atividade biológica de IL-15 canina 

purificada. Essa linhagem celular é amplamente utilizada na literatura em ensaios 

de  avaliação  da atividade biológica  de IL-15  recombinante  de  outras espécies 

(GRABSTEIN  et al., 1994;DEAN  et al., 2005; XIONG  et al., 2005; WARD et al., 

2009). A capacidade de rca-IL-15 de induzir  proliferação de células CTLL-2 foi 

avaliada  usando-se  diluições  quádruplas  da  citocina  entre  0,9  ng/mL  a  1000 

ng/mL, nessa faixa de concentração de rca-IL-15 observou-se uma curva dose 

dependente entre 0,9 ng/mL e 250 ng/mL. O mesmo efeito dose dependente foi 

demonstrado  por  outros  autores  que  clonaram  IL-15  de  espécies  como,  gato 

coelho e símio (GRABSTEIN et al., 1994;DEAN et al., 2005; XIONG et al., 2005).

Não foi possível realizar um ensaio para avaliar a atividade biológica de rca-

IL-7 com células de linhagem (ATCC, TIB-239),  uma vez  que no processo de 

descongelamento da única alíquota de células disponível,  houve contaminação 



bacteriana da mesma. Sendo assim, a IL-7 foi testada em caráter mais preliminar 

que IL-15, diretamente em células de cães.

O  próximo  passo  desse  trabalho  consistiu  em  realizar  ensaios  de 

linfoproliferação em células de cão que permitirão, futuramente, avaliar o papel de 

rca-IL-7 e rca-IL15 na modulação da resposta imune em cães. Quando CMNSP de 

oito  cães,  pré-estimuladas com PHA e IL-2,  foram cultivadas na presença das 

citocinas caninas foi possível observar que apenas as doses de 20 ng/mL de rca-

IL-7 e 62,5 ng/mL e 250 ng/mL de rca-IL-15 apresentaram diferença estatística 

significante  (p<0,05)  quando  comparadas  ao  controle  (proliferação  basal).  Os 

resultados mostrados no presente trabalho estão de acordo com relatos de alguns 

autores,  que  mostraram  a  capacidade  dessas  citocinas  em  promover  a 

proliferação celular quando na presença de outros fatores de sinalização ou co-

estimulação. GRABSTEIN e colaboradores (1990) relataram que IL-7 é capaz de 

estimular  a  proliferação  de  células  T  esplênicas  murinas,  quando  ativadas 

previamente por Con A. BARCHAM e colaboradores (1995) mostraram que IL-7 

recombinante  de  ovino  induz  proliferação  de  timócitos  ovinos  na  presença  ou 

ausência de mitógeno. GRABSTEIN e colaboradores (1994) relataram que IL-15 

recombinante de símio promove a proliferação de CMNSP humanas ativadas por 

PHA. 

Em um segundo ensaio para a avaliação da atividade biológica rca-IL-7 ou 

rca-IL-15, foi avaliada a capacidade dessas citocinas de promover proliferação de 

CMNSP de cães sadios, sem estímulo prévio ou concomitante. Caso rca-IL-7 e/ou 

rca-IL-15  fosse(m)  capaz  (es)  de  promover  tal  estimulação,  essa  citocinas 

poderiam  ser  utilizadas  em  um  método  imunoterápico  sem  a  necessidade  de 

algum  estimulo  adicional.  Com  os  experimentos  realizados,  observou-se  que 

ambas as citocinas são capazes de induzir  a proliferação de CMNSP de cães 

sadios, sendo que a proliferação começa a ser detectada em baixa intensidade a 

partir  do  4º  dia,  com  a  maior  intensidade  no  8º  dia,  e  em  declínio  nos  dias 

subsequentes. A atividade proliferativa da IL-7 e IL-15 tem sido demonstrado por 

estudos  in  vivo (SCHLUNS  et  al.,  2000;  TAN  et  al.,  2001),  no entanto,  nessa 

condição, essa atividade não pode ser atribuída exclusivamente à citocina, dada a 



complexidade do ambiente in vivo. Com base nesses resultados, podemos afirmar 

que rca-IL7 e rca-IL15 são capazes de estimular a proliferação de CMNSP de 

cães, independente de outras variáveis que poderiam afetar o crescimento celular. 

Resultados semelhantes aos descritos no presente trabalho, foram relatados por 

TREIBER-HELD  e  colaboradores  (1996)  utilizando  CMNSP  humanas.  Nesse 

estudo, a proliferação celular induzida por IL-7 e IL-15 foi avaliada do 1º ao 19º dia 

de cultivo.  Usando-se concentração de 100 ng/mL IL-7 e de IL-15,  os autores 

detectaram proliferação celular entre o terceiro e o décimo nono, sendo que o pico 

de proliferação foi detectado no décimo dia. Curiosamente, esses autores também 

observaram  uma pequena  proliferação  das  células,  quando  as  mesmas foram 

cultivadas apenas na presença de meio de cultura. Eles atribuem esse fato ao 

aumento da renovação celular que ocorre em virtude da atividade macrofágica em 

fagocitar debris celulares oriundos da morte de linfócitos.

Os resultados  descritos  no  presente  trabalho  encorajam a  avaliação  de 

ambas as citocinas em estudos que visem o estabelecimento de uma resposta de 

longa  duração  em  cães  com  LVC  submetidos  à  quimioterapia  convencional.  

REIS  e  colaboradores  (2005)  descreveram  um  método  baseado  em 

citometria  de  fluxo  apropriado  para  a  determinação  de  várias  subpopulações 

celulares em células de sangue periférico  do cão,  incluindo células T CD4+ e 

TCD8+  naïve (CD45RA)  e  de  memória  (CD45RB).  Em  um  futuro  breve, 

experimentos serão realizados nos quais CMNSP cultivadas na presença de rca-

IL-7 ou rca-IL-15, e mais tarde, CMNSP de cães submetidos as administração rca-

IL-7  ou rca-IL-15  serão avaliadas  para  a  determinação  das  subpopulações  de 

linfócitos estimuladas a proliferar pelo uso das citocinas. 



7. CONCLUSÕES

De acordo com os objetivos do nosso estudo podemos concluir que:

1. IL-7 e IL-15 recombinantes caninas, obtidas da purificação do sedimento de 

E. coli apresentam atividade biologica. 

2. IL-7 e IL-15 recombinantes caninas são capazes de promover efeito prolife-

rativo em CMNSP de cães sadios, pré-ativadas. 

3.  IL-7 e IL-15 recombinantes caninas são capazes de promover efeito prolife-

rativo em CMNSP de cães sadios, sem estimulação prévia ou concomitante.
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