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Dentre os patógenos que causam diarreia em humanos, a Shigella spp. destaca-

se como uma das mais importantes. Neste contexto, nosso grupo realizou durante os 

anos de 2007 a 2009 coletas de fezes de crianças com diarreia em hospitais públicos de 

Manaus AM. A Shigella foi o quinto agente. Nestas cepas,foram encontradas fortes 

associações do gene de virulência ipaH com presença de sangue nas fezes e shET -1B 

com desidratação. O estudo atual teve como objetivo ensaios in vivo visando a 

caracterização da resposta imune frente a duas cepas de Shigella com virulências 

distintas, ambas com o gene ipaH, in vivo. As cepas selecionadas foram as cepas 

14/183 e 27/201. Para classificar sua virulência, foram realizadas ensaios de invasão in 

vitro, no qual a cepa 27 teve as maiores taxas de invasão enquanto a cepa 14 teve as 

mais baixas. Desta forma, caracterizamos a cepa 27/201 como mais virulenta (vir+) e a 

cepa 14/183 como menos virulenta (vir-). Nos estudos in vivo, foram realizadas 

infecções intranasais em camundongos Balb/C com 8-10 semanas que tiveram sua 

sobrevivência monitorada por 100 horas. A cepa 14/183 (vir-) teve sobrevivência de 

100% dos indivíduos, contra somente 10% para os infectados com a cepa 27-201 

(Vir+). O tempo de 48h foi o escolhido para a identificação da expressão genica por 

mRNA. O mapa de networking demonstrou que a cepa 14/183 (vir-) teve resposta 

focada em INF-γ, em quanto a cepa 27/201 (vir+) teve foco em TNF-α, ambas 

relacionadas à resposta de macrófagos. O potencial da cepa 27/201 pode estar 

relacionado à presença de todas as enterotoxinas de Shigella (shET1A,  shET1B e 

shET2). Este estudo possibilitou a comparação de duas cepas clínicas com perfil de 

virulência diferentes, sugerindo que a virulência pode modular o foco da resposta 



imune in vivo. Aqui caracterizamos as cepas regionais de Shigella com relação a sua 

virulência e a resposta do hospedeiro. Acreditamos que estudos como este possam 

contribuir para o desenvolvimento de vacinas regionais. 

 

Palavras chave: Shigella, Modelo Murino, Gene de virulência. 

Apoio: FIOCRUZ, FAPEAM, UFAM, CAPES. 

 

 


