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RESUMO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae (M. leprae), cujos principais alvos são os macrófagos e as 
células de Schwann. A infecção nas células de Schwann ocasiona a degeneração e fibrose dos nervos periféricos, provocando incapacidades e 
deformidades físicas na maioria dos pacientes. Um trabalho do nosso grupo demonstrou que as células de Schwann humanas da linhagem 
ST88-14 podem se transdiferenciar em miofibroblastos (células que expressam α-actina de músculo liso - αSMA), após os estímulos com o fator 
de crescimento transformador-beta1 (TGF-beta1) e com o M. leprae, sugerindo sua participação na fibrose neural característica da hanseníase. 
Considerando as diferentes formas clínicas desta doença, a existência de perfis diferenciados de macrófagos e os produtos secretados por eles 
durante o processo inflamatório induzindo danos neurais, o objetivo deste estudo será o de investigar o efeito in vitro do meio condicionado de 
macrófagos no fenótipo e no comportamento das células de Schwann humanas da linhagem ST88-14. Células mononucleares do sangue 
periférico (PBMC) obtidas de doadores saudáveis estão sendo cultivadas na presença de fator estimulador de monócitos-granulócitos (GMCSF) ou 
fator estimulador de monócitos (MCSF) na concentração de 50ng/mL, por 6 dias, para a diferenciação dos macrófagos à um perfil clássico ou 
alternativamente ativados, respectivamente. Estes, por sua vez, estão sendo, no momento, estimulados ou não com M. leprae (MOI 50:1) por um 
período de 24h, e as amostras de sobrenadantes dessas culturas serão coletadas e armazenadas à -20°C para posterior uso nas culturas de células 
de Schwann também por um período de 24h. A caracterização do fenótipo dos macrófagos e das células de Schwann ST88-14 será realizada, 
respectivamente, por meio da análise da secreção de citocinas pelo método de ELISA, pela expressão de marcadores fenotípicos (S100p, 
marcador de célula de Schwann, e αSMA, marcador de miofibroblasto) e de componentes da matriz extracelular (colágeno tipo I e fibronectina) 
pelas técnicas imunofluorescência e ELISA indireto. O projeto encontra-se na fase de realização, manutenção e diferenciação das culturas de 
macrófagos. Quanto à morfologia destas células, observa-se que os macrófagos diferenciados com GMCSF são mais arredondados, enquanto 
aqueles diferenciados pelo MCSF são menos aderentes e com formatos irregulares. Após a realização das culturas e os estímulos com o M. leprae, 
faremos a caracterização dos sobrenadantes destas células, bem como usaremos o meio condicionado na cultura das células de Schwann, onde 
avaliaremos seu fenótipo e comportamento. Espera-se que nossos resultados tragam uma melhor compreensão do distúrbio imunopatogênico 
que impede a regeneração neural e leva a fibrose neural em pacientes com hanseníase o que, futuramente, nos permitirá criar bases para a 
elaboração de estratégias para a prevenção das incapacidades e a recuperação das lesões neurais.
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