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Resumo 

 

Introdução: Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é a principal causa de infecções 

respiratórias em crianças menores de 2 anos. O VSR não promove a formação de uma 

memória imunológica duradoura havendo reinfecções que podem provocar doenças do trato 

respiratório que exigem hospitalização e podem levar a morte. Na bronquiolite, a infecção por 

VSR gera um processo inflamatório induzindo a produção de quimiocinas e ativando 

mecanismos de resposta imune que contribuem para o dano tecidual das vias aéreas. Estudos 

mostraram que o VSR tem a capacidade de induzir uma resposta imune via Th2, caracterizada 

pela ativação e proliferação de células T-CD4 e uma diminuição na ativação de células T-

CD8. O dano pulmonar é aumentado com a maior ativação de células T-CD4 assim como a 

propagação do vírus. A citocina pró-inflamatória MIF (fator inibidor da migração de 

macrófagos) tem sido associada à resposta imune envolvendo células Th2 e facilitando a 

resposta inflamatória, contudo em altos níveis é prejudicial por gerar uma reação inflamatória 

exacerbada. Objetivo: Avaliar a capacidade do MIF em modular respostas inatas e 

adaptativas na infecção pelo VSR. Metodologia: Células dendríticas (BMDCs) diferenciadas 

da medula óssea de camundongos foram infectadas com VSR A2 e a expressão de MIF foi 

analisada por PCR em tempo real. A análise da produção de citocinas inflamatórias foi 

avaliada com kit CBA Mouse Inflammation (IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-γ, TNF e IL12p70). 

Para avaliação de memória, foram utilizados esplenócitos de camundongos incubados com o 

inibidor de MIF (ISO-1) e infectados com VSR. As células foram marcadas com anticorpos 

anti-CD4, anti-CD8, anti-CD127, anti-IFNγ e anti-IL4, adquiridas no citômetro de fluxo 

FACS Canto II e analisadas no software FlowJo. Resultados: O VSR induziu a expressão de 
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MIF em BMDCs e a produção de TNF, MCP-1 e IL-10 por macrófagos peritoneais. Na 

infecção, a porcentagem de células T CD4+IFN-γ+ diminuiu e de células T CD8+IFN-γ+ 

aumentou quando MIF foi inibido. Com a inibição, a produção de IL-4 pelas células T CD4+

 

 

aumentou. Conclusão: O MIF parece amplificar a resposta inflamatória e diminuir a resposta 

de células T na infecção por VSR. Estes resultados são preliminares e mais experimentos 

estão sendo realizados para concluirmos a atuação do MIF na infecção pelo VSR. 
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