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RESUMO 

Moreira J. Liberação de citocinas e ativação do sistema NADPH oxidase em leucócitos 
humanos usando diferentes preparações do Mycobacterium bovis Bacilo de Calmette-
Guérin [Tese]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 
2009. 

  

O bacilo de Calmette-Guérin (BCG) é amplamente usado como vacina contra tuberculose. 

Contudo, estudos epidemiológicos têm indicado que a vacinação com BCG pode induzir 

uma resposta imune protetora que vai além daquela obtida contra a tuberculose. Esta 

vacina está associada à indução da resposta imune Th1, aumento de anticorpos a antígenos 

não relacionados, menor atopia, anergia e redução da mortalidade infantil. No entanto, os 

mecanismos que sustentam estes efeitos não-específicos permanecem não esclarecidos. 

Nós investigamos e comparamos os efeitos de três diferentes preparações de BCG (BCG 

viável, BCG morto através de extensa secagem por cogelamento – EFD BCG – ou por 

aquecimento – HK BCG) sobre o sistema NADPH oxidase, a expressão do gene TLR-2 e 

sobre a modulação da produção de citocinas inflamatórias e regulatórias por leucócitos 

humanos, in vitro. Nós verificamos que a expressão gênica de TLR-2 e dos componentes 

gp91-phox e p47-phox do sistema NADPH oxidase, assim como a ativação do complexo da 

NADPH oxidase medida pela liberação de superóxido, não foram alteradas pelas 

preparações inativas EFD BCG e HK BCG em PBMC. Todavia, o BCG viável inibiu tanto 

a expressão gênica de TLR-2 quanto a do componente gp91-phox do complexo NADPH 

oxidase e estes efeitos foram acompanhados pela inibição da liberação de superóxido. 

Verificamos que as três preparações de BCG aumentaram igualmente a liberação de IL-10, 

mas somente o HK BCG e o BCG viável aumentaram a liberação de TNF-α em PBMC 

isolados. Utilizando um modelo experimental de ativação de sangue total nos avaliamos a 

liberação de citocinas frente às três diferentes preparações de BCG em amostras de sangue 

de indivíduos saudáveis e de pacientes asmáticos. Observamos que os níveis basais de IL-

10, TNF-α, IFN-γ e IL-12p40 no sangue total dos pacientes asmáticos são mais elevados 

do que os dos controles saudáveis e que isso provavelmente influenciou a resposta às 

diferentes preparações de BCG. No sangue total dos controles saudáveis o EFD BCG 

aumentou a liberação de IL-10 e IL-12p40, enquanto o HK BCG e o BCG viável foram 

fortes indutores de TNF-α e IFN-γ. No sangue total de pacientes asmáticos o EFD BCG 

aumentou a liberação de TNF-α, o BCG viável inibiu a IL-10 e a IL-12p40, enquanto o HK 



BCG não alterou a liberação de nenhuma das citocinas dosadas. A adição de citocinas 

exógenas rhIL-12, rhIFN-γ e rhIL-10 foi capaz de modular os efeitos das diferentes 

preparações de BCG sobre a liberação de outras citocinas. A rhIL-10 inibiu a liberação de 

IFN-γ e IL-12p40 induzida pelas três preparações de BCG e também inibiu a liberação de 

TNF-α induzida pelo EFD BCG e pelo HK BCG em ambos os grupos, asmáticos e 

controles saudáveis. O rhIFN-γ potencializou o efeito das três preparações de BCG sobre a 

liberação de TNF-α e IL-12p40, em ambos os grupos. Em contrapartida, o rhIFN-γ inibiu a 

liberação de IL-10 induzida pelo EFD BCG em ambos os grupos, apesar de não alterar a 

liberação desta citocina induzida pelo HK BCG ou pelo BCG viável. A rhIL-12 

potencializou o efeito das três preparações de BCG sobre a liberação de IFN-γ, sem alterar 

a liberação de TNF-α e IL-10. Juntos, nossos resultados demonstram que diferentes 

preparações de BCG induzem diferentes respostas, tanto com respeito à atividade do 

sistema NADPH oxidase como à modulação da produção de citocinas por leucócitos 

humanos in vitro. Além disso, demonstramos que em condições inflamatórias como a 

asma, a modulação da produção de citocinas pelas preparações de BCG é diferente daquela 

observada em sujeitos saudáveis. 
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ABSTRACT 

Moreira J. The release of cytokines and activation of the NADPH oxidase in human 
leucocytes using different praparations of Mycobacterium bovis Bacilus Calmette-Guérin 
[PhD Thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 
2009. 

 

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is widely used as a vaccine against tuberculosis. 

However, epidemiological studies have indicated that the BCG vaccination may induce a 

protective immune response that can go beyond what is obtained against tuberculosis. This 

vaccine is associated to the induction of Th1 immune response, increase antibodies 

response to unrelated antigen, less atopy, less anergy and a reduction in childhood 

mortality. Nevertheless, the mechanisms that sustain these non-specific effects remain 

unclear. We investigated and compared the effects of three different BCG preparations 

(viable BCG, BCG killed by extended freeze-drying – EFD BCG – or by heating – HK 

BCG) over the NADPH oxidase system, the TLR-2 gene expression and over the 

modulation of the production of inflammatory and regulatory cytokines by human 

leukocytes in vitro. We verified that the gene expression of TLR-2 and of the components 

gp91-phox and p47-phox of the NADPH oxidase system, as well as the NADPH oxidase 

complex measured by superoxide release, were not altered by the EFD BCG and HK BCG 

inactivated preparations in PBMC. Nevertheless, the viable BCG inhibited the TLR-2 gene 

expression as well as the gene expression of the gp91-phox NADPH oxidase complex 

component and these effects were accompanied by the inhibition of superoxide release. We 

also verified that the three BCG preparations equally augmented the IL-10 release, but only 

the HK BCG and the viable BCG increased the TNF-α release in isolated PBMC. Using 

the experimental model of whole blood activation we evaluated the cytokine release in 

response to the three different BCG preparations in blood samples of healthy individuals 

and asthmatic patients. We observed that the basal levels of IL-10, TNF-α, IFN-γ and IL-

12p40 in the whole blood of asthmatic patients was more elevated than those of healthy 

controls and that it probably influenced the response to the different BCG preparations. In 

the whole blood of healthy controls the EFD BCG increased the IL-10 and IL-12p40 

release, while the HK BCG and the viable BCG were strong inducers of TNF-α and IFN-γ. 

In whole blood of asthmatic patients the EFD BCG increased the TNF-α release, the viable 

BCG inhibited the IL-10 and IL-12p40, while the HK BCG did not alter the release of 

none of the cytokines dosed. The addition of exogenic cytokines rhIL-12, rhIFN-γ and 



rhIL-10 was capable of modulating the effects of the different BCG preparations over the 

release of others cytokines. The rhIL-10 inhibited the IFN-γ and IL-12p40 liberation 

induced by the three BCG preparations and also inhibited the TNF-α release induced by 

EFD BCG and by the HK BCG in both groups, asthmatics and healthy controls. The 

rhIFN-γ potentialized the effect of the three BCG preparations over the TNF-α and IL-

12p40 liberation, in both groups. However, the rhIFN-γ inhibited the IL-10 release induced 

by the EFD BCG in both groups, in spite of this it did not alter the liberation of the IL-10 

induced by the HK BCG or by the viable BCG. The rhIL-12 potentialized the effect of the 

three BCG preparations over the IFN-γ release, without altering the liberation of TNF-α 

and IL-10. Together, our results demonstrated that different BCG preparations induce 

different responses, as in respect to the activity of the NADPH oxidase system as in 

relation to the modulation of cytokine production by human leukocytes in vitro. Beyond 

this we demonstrated that in inflammatory conditions as asthma, the modulation of 

cytokine production by the BCG preparations is different of that observed in healthy 

individuals. 

 

Key words: BCG; NADPH oxidase; TLR-2; cytokines; asthma. 
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1.1 O sistema NADPH oxidase 

 

Os fagócitos profissionais, como neutrófilos, eosinófilos, monócitos e macrófagos 

realizam um fenômeno metabólico definido como “burst” oxidativo em resposta a estímulos 

inflamatórios ou à infecção. Os reativos intermediários do oxigênio como ânion superóxido, 

peróxido de hidrogênio e radical hidroxila são microbicidas e, ao mesmo tempo, tóxicos ao 

tecido circundante, o que os torna importantes na defesa do hospedeiro e na reação 

inflamatória. Apesar de suas propriedades destrutivas, o superóxido e os radicais livres a ele 

relacionados, podem também estar envolvidos na mediação da diferenciação, ativação (Yang, 

et al., 2000), proliferação (Sauer, et al., 2001) e sinalização celular (Droge, 2002; Reth, 2002), 

o que pode explicar a geração dessas substâncias também por fibroblastos (Meier, et al., 

1989), linfócitos B, células endoteliais (Yang, et al., 2000) e plaquetas (Seno, et al., 2001). 

A liberação de reativos intermediários do oxigênio por fagócitos resulta da montagem 

e ativação do sistema NADPH (nicotinamida-adenina-dinucleotídeo fosfato) oxidase, um 

complexo enzimático multicomponente que catalisa a doação de um elétron ao oxigênio 

molecular transformando-o em superóxido (Rossi e Zatti, 1964). O superóxido produzido é 

em seguida covertido em peróxido de hidrogênio, ácido hipocloroso e outros produtos 

microbicidas. 

O conhecimento sobre os componentes do sistema NADPH oxidase, seus genes e suas 

relações estruturais avançou muito nos últimos 30 anos. O sistema NADPH oxidase é 

formado pelo citocromo b558 que desempenha o papel de doador terminal de elétrons ao 

oxigênio (Parkos et al., 1988) e está localizado primariamente na membrana plasmática e na 

membrana dos fagossomos. O citocromo b558 é um heterodímero constituído por duas 

subunidades β e α. A subunidade β é composta por uma glicoproteína de 91 kDa, denominada 

gp91-phox e a subunidade α composta por um polipeptídeo não glicosilado, denominado p22-

phox (Parkos et al., 1988). Os componentes gp91-phox (também conhecido como Nox2) e p22-

phox são codificados respectivamente pelos genes CYBB e CYBA. Estudos sobre especificidade 

tecidual mostram que o gene CYBB se expressa predominantemente em fagócitos, enquanto o 

gene CYBA se expressa constitutivamente em várias linhagens celulares (Royer-Pokora et al., 

1986; Parkos, et al., 1988). Juntos, o gp91-phox e p22-phox formam um complexo mutuamente 

estável na membrana e provém um sítio de ancoragem para as proteínas regulatórias solúveis 

no citoplasma.  

Há também componentes citosólicos que fazem parte do sistema NADPH oxidase. 

Estes componentes constituem-se nas proteínas p47-phox, p67-phox e p40-phox, as quais 
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permanecem na forma de complexo nas células em repouso aguardando estimulação para 

juntarem-se ao citocromo b558  (Wientjes, et al., 1993, 1996; Lapouge, et al., 2002). 

Além desses componentes, duas proteínas G de baixo peso molecular, pequenas 

GTPases, integram o sistema NADPH oxidase, chamadas rac2 e rap1. A proteína rap1 

mantem-se associada ao componente p22-phox na membrana (Quinn e Gauss, 2004; Abo, et al., 

1994; Bokoch e Diebold, 2002). No estado de repouso, a rac2 encontra-se associada ao 

inibidor RhoGDI (inibidor da dissociação da guanosina difosfato) na forma ligada ao GDP 

(guanosina difosfato); após a estimulação celular, a Rac2 dissocia-se do RhoGDI, troca GDP 

por GTP e integra-se ao complexo NADPH oxidase (Bokoch, et al., 1994; Kreck, et al., 

1996). 

O complexo enzimático pode ser rapidamente ativado por uma variedade de estímulos 

associados às funções fagocíticas. In vitro, a ativação celular através desses estímulos pode 

depender ou não da interação com receptores. Os estímulos receptores-dependentes típicos 

são o fragmento C5a do complemento, o tripeptídeo quimiotático fMLP (N-formil-Met-Leu-

Phe) e imunocomplexos. Já os estímulos receptores-independentes incluem ácidos graxos 

insaturados de cadeia longa e PMA (forbol 12-miristato 13-acetato) (Leusen, et al., 1996). O 

PMA é um componente solúvel que ultrapassa a membrana do fagócito e ativa diretamente a 

proteína quinase C (PKC) (Mouithys-Mickalad, el al., 2001) que provoca a fosforilação de um 

dos componentes citosólicos do complexo, a proteína p47-phox. Essa fosforilação torna 

possível o acoplamento dos demais componentes ao citocromo b558, levando à alteração 

conformacional do complexo e consequente transporte de elétrons e produção de ânion 

superóxido pela redução univalente do O2 (Wang e Rook, 1998; Lee, et al., 2000; Segal e 

Shatwell, 1997). 

As espécies reativas do oxigênio exercem uma função crítica na sinalização 

intracelular (Reth, 2002; Droge, 2002). A ativação do fator de transcrição NFκB (fator nuclear 

kapa B) em fagócitos pode ser controlada por espécies reativas do oxigênio, tais como o 

superóxido e peróxido de hidrogênio (Janssen-Heininger, et al., 2000; Sanlioglu, et al., 2001; 

Asehnoune, et al., 2004).  

Foi demonstrado que espécies reativas do oxigênio estão envolvidas na via de 

sinalização dos receptores tipo Toll (Toll-like receptors - TLR) uma vez que o seqüestro dos 

radicais de oxigênio ou o uso de inibidores da ativação do complexo NADPH oxidase, 

suprimem a produção de citocinas induzidas por LPS (lipopolissacarideo) (Park, et al., 2004; 

Matsuzawa, et al., 2005). Além disso, foi observado que o pré-tratamento de células murinas 

RAW 264.7 com antioxidante NAC (N-acetil-l-cisteína) ou inibidor da NADPH oxidase DPI 
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(iodonio difenileno) inibe a produção de TNF-α induzida por diferentes agonistas TLR, como 

LPS (TLR-4), Pam3csk4 (TLR-2), flagelina (TLR-5) e CpG (cytosin-guanosin motifs - TLR-

9) de forma dose-dependente (Nakahira, et al., 2006). 

Juntos estes trabalhos apontam uma conexão importante entre a atividade do sistema 

NADPH oxidase, vias de sinalização intracelular e a produção de citocinas pelos fagócitos. 

 

1.2 Mycobacterium bovis Bacilo de Calmette-Guérin  

 

O bacilo Calmette-Guérin (BCG) foi primeiramente isolado do Mycobabterium bovis 

após várias subculturas em série preparadas com meio de cultura preparado a partir da bile de 

boi (Calmette e Guérin, 1905; citado por Bloom e Fine, 1994). Os Drs. Calmette e Guérin 

decidiram investigar se o bacilo da tuberculose bovina seria capaz de transmitir tuberculose 

pulmonar após sua administração oral (Calmette e Guérin, 19091 apud Bloom e Fine, 1994; 

Gheorghiu, 1996). No entanto, inesperadamente, após a 39ª passagem, a cepa era incapaz de 

matar os animais de experimentação e não demonstrou qualquer reversão quanto à virulência 

mesmo após os pesquisadores terem realizado mais de 200 passagens (Calmette e Guérin, 

1909). Nos estudos seguintes, BCG foi capaz de proteger os animais que recebiam um desafio 

letal com cepas virulentas causadoras da tuberculose (Calmette e Guérin, 1920), e esta cepa 

atenuada foi usada pela primeira vez como uma vacina antituberculose em 1921. 

Estima-se que mais de 3 bilhões de doses de BCG tenham sido usadas para vacinar a 

população humana contra tuberculose (Giri, 2008). 

Embora o mecanismo que cause a atenuação do BCG não esteja ainda todo 

desvendado, foi observado que três regiões de diferenciação, designadas RD1, RD2 e RD3, 

estão presentes no genoma do Mycobacterium bovis, mas são perdidas no BCG (Mahairas, et 

al., 1996). Outros estudos identificaram 16 grandes regiões, incluindo RD1 e RD3, que estão 

presentes no genoma do Mycobacterium tuberculosis, mas que estão ausentes no BCG (Behr, 

et al., 1999; Gordon, et al., 2001). Investigando a função da região RD1 em cepas virulentas, 

foi demonstrado que o mecanismo de atenuação do BCG consiste na perda da atividade 

citolítica mediada pela proteína ESAT-6 (6-kDa early secretory antigenic target), codificada 

pelo gene Rv3875, resultando em menor capacidade de invasão do tecido intersticial do 

pulmão (Hsu, et al., 2003). 

                                                 

1 Calmette A, Guérin CCR. Acad Sci. 1909;149:716-8. 
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Tanto a micobactéria inteira, quanto seus componentes isolados são potentes 

ativadores de monócitos, macrófagos e células dendríticas, os quais são providos de 

mecanismos microbicidas e exercem função de apresentar antígenos e, conseqüentemente, 

ativar as células T. A ativação da resposta imune inata dependerá das características dos 

antígenos de superfície das micobactérias e dos receptores das células hospedeiras. 

Diversos antígenos e uma grande variedade de moléculas presentes nas micobactérias 

são capazes de interagir com receptores de leucócitos, tais como receptores Fc, para 

componentes do sistema complemento, receptores de manose, para proteínas surfactantes 

(Gaynor, et al., 1995), receptor CD14 e TLR (Vignal, et al, 2003). A escolha do receptor 

usado pela micobactéria para entrar no macrófago parece influenciar o desenvolvimento da 

resposta imune. Por exemplo, a internalização da micobactéria opsonizada pela 

imunoglobulina G (IgG) estimula a produção de intermediários reativos do oxigênio e permite 

a fusão do fagossomo ao lisossomo (Aderem e Underhill, 1999), enquanto a fagocitose da 

micobactéria envolvendo o receptor do complemento CR3 (Mac-1) previne a ativação da 

cadeia respiratória e a maturação do fagossomo (Schlesinger,  et al., 1990). 

Considerados “sensores” da infecção por micobactérias, os TLR são extremamente 

importantes na resposta imune inata, sendo essenciais na interação patógeno-hospedeiro. Até 

o momento, foram identificados 10 membros da família TLR em células humanas e 13 em 

camundongos. 

Os TLR modulam a indução de centena de genes no hospedeiro através de uma 

complexa rede de sinalização que é acompanhada por uma resposta apropriada a cada 

patógeno (Lasker e Nair, 2006). A interação dos ligantes com os diferentes TLR ativa 

diferentes combinações de proteínas adaptadoras, resultando na ativação de vários fatores de 

transcrição como NFκB, AP-1 (proteína de ativação-1) e IRF (fator de regulação do 

interferon), dirigindo a produção de citocinas, quimiocinas e outras moléculas que 

desencadeiam respostas imunes específicas (Kawai e Akira, 2006). 

Diversos estudos mostraram que o TLR-2 e, em menor extensão, o TLR-4 estão 

envolvidos com o reconhecimento tanto da micobactéria inteira quanto de seus componentes 

purificados, in vitro e in vivo (Pai, et al., 2004; Quesniaux, et al., 2004; Bafica, et al., 2005). 

Várias proteínas e lipídeos micobacterianos foram individualmente analisados e 

demonstrou-se que estas partículas ativam principalmente o TLR-2 e desencadeam uma 

extensa cascata de sinalização que ativa a resposta imune inata (Tabela 1).  
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Tabela 1. Reconhecimento de componentes micobacterianos por TLR.  

Fonte: Modificado de Jo e colaboradores (2007). 

 

1.3 Efeitos benéficos e não-específicos da vacina BCG  

 

Nos últimos anos, diversos estudos epidemiológicos realizados em países da África 

onde os programas de vacinação ainda não abrangem o total da população, apontaram dados 

interessantes sobre o uso do BCG na vacinação infantil. Estes estudos indicaram que a 

vacinação com BCG pode induzir uma resposta imune que confere, de uma forma geral, um 

efeito benéfico não-específico sobre a taxa de mortalidade infantil em áreas onde este índice é 

elevado. Em outras palavras, crianças vacinadas com BCG morrem significativamente menos 

quando comparadas a crianças não vacinadas, o que não pode ser explicado meramente pela 

prevenção de mortes por tuberculose (Kristensen, et al., 2000;  Aaby et al, 2000; Roth, et al., 

2004, 2005). 

A redução na mortalidade infantil após a vacinação com BCG, é maior do que a 

proporção de mortes atribuídas à tuberculose nas crianças. Entre as crianças vacinadas com 

BCG, aquelas que apresentam cicatriz ou teste positivo à tuberculina, a taxa de mortalidade é 

significativamente menor (Roth, et al., 2005; Garly, et al., 2003; Roth, et al., 2006). 

Em países do oeste da África, trabalhos demonstraram que a vacinação de crianças 

com BCG estava associada com a resposta imune Th1 (Marchant, et al., 1999), aumento da 

resposta de anticorpos a antígenos não relacionados (Ota, et al., 2002), menos atopia (Aaby, et 

Componentes micobacterianos TLR Espécies Referências 

19 kDa lipoproteína (LpqH) TLR2 M. tuberculosis, M. bovis 
Brightbill, et al. (1999); 
Noss, et al. (2001) 

27 kDa lipoproteína TLR2 M. tuberculosis Hovav, et al. (2004) 
33 kDa lipoproteína TLR2 M. leprae Krutzik, et al. (2003) 

38 kDa glicolipoproteína 
TLR2, 
TLR4 

M. tuberculosis Jung, et al. (2006) 

Ara-LAM TLR2 M. smegmatis Wieland, et al. (2004) 
GPL TLR2 M. avium Sweet e Schorey (2006) 
HSP65 TLR4 M. tuberculosis Bulut, et al. (2005) 

HSP70 
TLR2, 
TLR4 

M. tuberculosis Bulut, et al. (2005) 

Lipomanana TLR2 M. tuberculosis, M. bovis Quesniaux, et al. (2004) 
LprA lipoproteína TLR2 M. tuberculosis, M. bovis Pecora, et al. (2006) 
LprG lipoproteína TLR2 M. tuberculosis, M. bovis Gehring, et al. (2004) 

Man-LAM – 
M. tuberculosis, M. 
bovis, M. kansasii 

Quesniaux, et al. (2004) 

PE_PGRS33 TLR2 M. tuberculosis Basu, et al. (2007) 

PIM 2, PIM 6 TLR2 
M. tuberculosis, M. 
bovis, M. smegmatis 

Gilleron, et al. (2003) 

PILAM TLR2 M. smegmatis Heldwein e Fenton (2002) 
Fator solúvel da tuberculose TLR2 M. tuberculosis Means, et al. (1999) 
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al., 2000), menor anergia (Garly, et al., 2001) e uma redução da mortalidade infantil 

(Kristensen, et al., 2000, Aaby et al., 2000).  

Os mecanismos que sustentam estes efeitos não específicos permanecem não 

esclarecidos. Vários estudos em humanos têm demonstrado aumento da resposta Th1 

(Alexandroff, et al., 1999; Grange e Stanford, 1990) e, algumas vezes, da resposta Th2 (Ota, 

et al., 2002; Aaby, et al., 2000; Garly, et al., 2001) após a vacinação com BCG. Estes 

resultados sugerem que a vacinação com BCG pode preparar o sistema imune para montar 

uma resposta efetiva contra patógenos e, assim, aumentar a sobrevivência das crianças.  

É sabido que o risco de infecções é extremamente maior nas crianças devido ao seu 

sistema imune relativamente “imaturo”. Aparentemente, qualquer estratégia que possa 

“equipar” o sistema imune das crianças para controlar infecções, levará a uma diminuição da 

mortalidade. No entanto, outra explicação para a diminuição da mortalidade infantil pode ser 

a melhor habilidade das crianças vacinadas controlarem a manifestação inflamatória. Em 

outras palavras, a vacinação com BCG pode também afetar o balanço entre resposta imune 

pró- e antiinflamatória. Esta possibilidade é suportada por um recente estudo que investigou 

crianças malasianas hospitalizadas onde foi analizada a relação entre a presença de cicatriz 

causada pela vacina BCG e o total de intervenções clínicas. Foi reportado que nenhum caso 

de sepsi ocorreu em crianças que apresentavam a cicatriz. Além disso, estas crianças 

apresentavam um perfil de citocinas que era menos inflamatório e menos pró Th2 do que as 

crianças sem evidência de vacinação, o que era confirmado por um maior número de células T 

que espontaneamente produziam IL-10 comparadas às células produtoras de IL-4 e IL-6 no 

sangue destas crianças (Kristensen, et al., 2000, Aaby et al., 2000). Estes resultados podem 

sugerir que a vacinação com BCG no início da vida leva à formação de uma “rede” 

regulatória importante, capaz de previnir a resposta inflamatória excessiva associada com 

manifestações patológicas, falência de órgãos e morte. 

Estudos recentes realizados in vitro têm indicado que as micobactérias desenvolveram 

estratégias para evadir o sistema imune e replicarem-se. É bem conhecido que os macrófagos 

infectados com BCG ou Mycobaterium tuberculosis expressam baixos níveis de MHC-II 

(complexo de histocompatibilidade principal - II), uma estratégia que pode permitir a 

sobrevivência das micobactérias (Sendine, et al., 2005; Pecora et al., 2009). Este processo é 

dependente, sobretudo, da produção de IL-10 induzida pela micobatéria (Wayne, et al., 1990), 

indicando que a indução da resposta imune anti-inflamatória pode estar integrada às infeções 

micobacterianas.  
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Corroborando com estes estudos, pesquisadores verificaram que células dendríticas 

expostas ao BCG foram capazes de induzir a diferenciação de células T naive a células T 

produtoras de IL-10, as quais podem contribuir para um melhor “balanço” do sistema imune, 

por manter o controle que evitaria uma resposta excessiva Th1 ou Th2 (Madura Larsen, et al., 

2007). 

 

1.4 O BCG e as doenças alérgicas 

 

Os processos que levam a inflamação alérgica e hiperreatividade brônquica são 

geralmente induzidos por ativação exacerbada dos linfócitos Th2, os quais secretam citocinas 

IL-4, IL-5 e IL-13 (Xie, et al., 2005; Shi, 2004). A liberação de IL-4 induz altos níveis de 

produção de imunoglobulina E (IgE) específica pelos linfócitos B, além de favorecer o 

desenvolvimento de células Th2. Outras citocinas como IL-5 e IL-9, promovem o 

recrutamento de eosinófilos e mastócitos, respectivamente, enquanto que a IL-13 favorece a 

hiperplasia de células secretoras de muco (chamada globet cells) e conseqüente hipersecreção 

(Kay, Phipps e Robinson, 2004; Cohn, 2006). No entanto, a produção destas citocinas é 

altamente susceptível a atividade regulatória das células T regulatórias (T-reg), as quais 

controlam a atividade das células T auxiliares via contato direto, célula-célula, e através da 

secreção de outras citocinas imunoregulatórias, tais como IL-10 e TGF-β (Umetsu, et al., 

2003; Zhang, et al., 2004). 

A proposta mais consistente para explicar o recente aumento no número de casos de 

doenças alérgicas em países industrializados é a “Hipótese da Higiene” (Yabuhara, et al., 

1997). Esta hipótese postula que a diminuição da exposição a determinados patógenos e 

doenças infecciosas no início da vida, resulta na ausência da mudança do sistema imune, no 

qual inicialmente predomina a resposta Th2 (alérgica), para uma resposta Th1 (não alérgica), 

levando à falha de um precesso normal chamado “desvio imune” (Kemp e Björkstén, 2003). 

Alguns autores, no entanto, ressaltam que é preciso cautela, pois este paradigma Th1 vesus 

Th2 pode ainda esconder alguns mecanismos desconhecidos, tal como sugerido recentemente 

por estudos que mostraram que infecções pulmonares causadas por determinados patógenos 

poderiam suscitar uma forte resposta Th1, mimetizando algumas características e sintomas 

observados na inflamação alérgica (Dahl, et al., 2004). De uma forma geral, os mecanismos 

pelos quais a diminuição da exposição a agentes microbianos no início da vida poderiam 

resultar no favorecimento da resposta Th2 são ainda controversos e, possivelmente, implicam 



15 
 

  

mecanismos regulatórios (Romagnani, 2004). É evidente que há a necessidade de mais 

estudos a esse respeito. 

A asma e as doenças alérgicas tais como atopia e riniti alérgica foram extensamente 

estudadas em relação à vacinação com BCG. Várias razões justificam este interesse científico. 

Os estudos em modelos animais têm convincentemente mostrado que a imunização com BCG 

dificulta respostas Th2 através da inibição da produção de IL-4, IL-5, IgE e IgG1 ( Erb, et al., 

1998; Wang e Rook, 1998; Tukenmez, et al., 1999; Ozdemir, et al., 2003). Além disso, alguns 

trabalhos mostram a possibilidade do BCG induzir uma supressão imune específica ao 

antígeno, através da produção de altos níveis de IL-10 (Delgado, et al., 2002).  

A IL-10 é uma citocina antiinflamatória muito importante no controle da inflamação 

alérgica. De fato, o aumento da síntese de IL-10 pelas células T tem demonstrado um efeito 

benéfico no tratamento da asma suportando a hipótese de que células T-reg são 

importantíssimas no controle e desenvolvimento deste tipo de inflamação (Akdis, et al., 1998; 

Hawrylowicz, et al., 2002). Interessantemente, foi verificado que o número de células T-reg 

circulantes em pacientes com tuberculose é três vezes maior comparado aos controles 

saudáveis, acompanhado por um elevado nível de IL-10 e TGF-β1 (Guyot-Revol, et al., 

2006). 

A habilidade da IL-10 em inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias, a expressão 

e maturação do MHC-II, assim como sua habilidade de suprimir a produção de citocinas 

induzidas por IgE em mastócitos, estão entre os numerosos mecanismos pelos quais esta 

citocina pode inibir a asma (Hawrylowicz e O’Garra, 2005). 

 

1.5 Preparações de BCG inativos  

   

Utilizando o clássico modelo murino de eosinofilia induzido por ovoalbumina, alguns 

trabalhos apontaram que a aplicação local (intranasal) de preparações de BCG vivos ou 

inativados por aquecimento como o HK BCG (heat killed BCG), são mais eficientes do que a 

aplicação sistêmica na supressão da resposta inflamatória (Major, et al., 2002; Hopfenspirger, 

et al., 2002). Um estudo clínico demonstrou que repetidas aplicações intradérmicas de HK 

BCG induziram uma forte toxicidade local, impedindo que diversos participantes 

continuassem o tratamento (Shirtcliffe, et al., 2004), limitando o uso desta preparação em 

humanos. 

Na tentativa de explorar as propriedades terapêuticas do BCG sem os riscos de 

disseminação do bacilo vivo e efeitos tóxicos do inativo HK BCG, uma equipe de 
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pesquisadores do Instituto Pasteur desenvolveu uma nova preparação de BCG inativo, no qual 

o BCG vivo (linhagem Pasteur 1173P2) é inativado por extensa secagem (umidade final de 

0,5% água) em baixa temperatura e alta pressão (extended freeze-drying - EFD), preservando 

a maioria de suas moléculas em seu estado nativo. Iniciaram-se então, diversos estudos em 

modelos animais que buscaram comparar o efeito do EFD BCG ao HK BCG e BCG vivo no 

tratamento e proteção contra asma, sendo que alguns deles ainda estão em desenvolvimento.  

Foi demonstrado que, ao contrário do BCG vivo e HK BCG, a administração 

subcutânea do EFD BCG em camundongos sensibilizados com ovalbumina, não somente 

preveniu a hiperreatividade alérgica das vias aéreas, mas também reverteu a inflamação 

alérgica estabelecida no pulmão (Lagranderie, et at., 2008). Além disso, viu-se que o 

tratamento in vitro de macrófagos alveolares com HK BCG promoveu intensa liberação de 

TNF-α e IL-12 por estas células, enquanto que o EFD BCG somente induziu a liberação de 

IL-12. A instilação intra-traqueal de HK ou EFD BCG nos camundongos mostrou que 

somente o EFD BCG não aumentou os níveis de fibronectina no lume das vias aéreas 

(Hubeau et al., 2003), confirmando as propriedades anti-inflamatórias desta preparação. 

Também foi demonstrado que o HK BCG induziu produção de óxido nítrico dependente de 

TLR-2, enquanto que a produção deste reativo intermediário não foi alterada pelo EFD BCG 

em camundongos (Nicolle, et al., 2004). 

Embora sejam dados ainda não publicados*, os pesquisadores franceses verificaram 

que o efeito protetor do EFD BCG envolve um grande aumento no número de células 

dendríticas plasmocitóides (pDC) produtoras de IL-10, um subgrupo de DC potencialmente 

envolvidas na diferenciação de células T naive em células T-reg, efeito não desencadeado 

pelo HK BCG ou BCG vivo. Além disso, eles observaram que as pDC polarizaram a 

diferenciação de células T CD4+  em T-reg expressando FOXP3 (forkhead box p3), e o 

tratamento dos animais com EFD BCG diminuiu a ativação do NFκB e expressão de GATA-3 

(gata-binding protein 3), fator de transcrição envolvido com a produção de citocinas Th2, 

enquanto que aumentou a expressão do T-bet, fator de transcrição envolvido com a produção 

de citocinas Th1. 

Juntos, estes trabalhos apontam que a forma de preparação do BCG pode interferir 

significativamente na resposta imunológica e que o EFD BCG pode vir a ser um egente 

promissor para o tratamento da asma.  

                                                 
* Hubeau C, Singer M, Lagranderie M. 2003. 
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Em nosso trabalho nós investigamos alguns efeitos do EFD BCG sobre o complexo 

NADPH oxidase em células humanas e comparamos com outras preparações de BCG. Nós 

avaliamos a produção de citocinas inflamatórias e regulatórias in vitro, frente a essas 

diferentes preparações de BCG, em controles saudáveis e pacientes asmáticos. 

 

1.6 Justificativa 

 

Estudos epidemiológicos têm indicado que a vacinação com BCG pode induzir uma 

resposta imune protetora que está além daquela obtida contra tuberculose. Especula-se que o 

BCG exerça um efeito benéfico não-específico que diminui a taxa de mortalidade infantil em 

lugares onde este índice é alto. É demonstrado que a vacinação de crianças com BCG está 

associada à indução de resposta imune Th1, aumento da resposta de anticorpos a antígenos 

não relacionados, menos atopia, menor anergia e redução da mortalidade infantil. No entanto, 

os mecanismos que sustentam estes efeitos não-específicos permanecem não esclarecidos. 

Dentre todos os efeitos não-especificos do BCG, o que mais tem sido estudado é a sua 

capacidade imunomoduladora na asma. Diversos trabalhos foram realizados em modelos 

animais e convincentemente mostraram que a imunização com BCG dificulta respostas Th2 

através da inibição da produção de vários mediadores inflamatórios. Porém, poucos trabalhos 

estudaram o efeito do BCG sobre o sistema NADPH oxidase humano e conciliaram esta 

resposta à produção de citocinas. Além disso, há poucos relatos na literatura que compararam 

o efeito de diferentes preparações de BCG (vivos ou mortos) em células humanas. Dessa 

forma, propusemo-nos realizar uma série de estudos sobre o sistema NADPH oxidase de 

células mononucleares de sangue periférico humano in vitro, assim como a liberação de 

citocinas frente à exposição às três diferentes preparações de BCG. Também nos propusemos 

investigar e comparar os efeitos destas três preparações de BCG no modelo experimental de 

ativação de sangue total de sujeitos saudáveis e crianças asmáticas e verificar se a adição de 

citocinas exógenas poderia alterar o efeito imunomodulador das preparações de BCG.  

A comparação dos resultados obtidos entre as diferentes preparações de BCG em 

células mononucleares isoladas e sangue total, assim como a comparação entre os resultados 

obtidos em sujeitos saudáveis e crianças asmáticas, nos permitirá um melhor entendimento 

sobre os efeitos do BCG em células humanas. 
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6.1 Em relação aos efeitos das diferentes preparações de BCG sobre PBMC, concluímos 

que: 

 

� A expressão gênica de TLR-2 não foi alterada pelas preparações inativas EFD 

BCG e HK BCG; 

� A expressão gênica dos componentes gp91-phox e p47-phox do sistema NADPH 

oxidase assim como sua ativação medida pela liberação de superóxido não 

foram alteradas pelo EFD BCG e HK BCG; 

� O BCG viável inibiu tanto a expressão gênica de TLR-2, como a do 

componente gp91-phox da NADPH oxidase e estes efeitos foram acompanhados 

da inibição da liberação de superóxido; 

� O EFD BCG, HK BCG e BCG viável aumentaram igualmente a liberação de 

IL-10, mas somente o HK BCG e o BCG viável aumentaram a produção de 

TNF-α. 

 

6.2 Em relação aos efeitos das diferentes preparações de BCG sobre a produção de 

citocinas no sangue total de indivíduos saudáveis e pacientes asmáticos, concluímos que: 

 

� Os níveis basais de IL-10, TNF-α, IFN-γ e IL-12p40 no sangue total dos 

pacientes asmáticos são mais elevados do que nos controles saudáveis e isso 

provavelmente influenciou a resposta às diferentes preparações de BCG; 

� No sangue total dos controles saudáveis o EFD BCG aumentou a liberação de 

IL-10 e IL-12p40, enquanto o HK BCG e o BCG viável foram fortes indutores 

de TNF-α e IFN-γ; 

� No sangue total dos pacientes asmáticos o EFD BCG aumentou a liberação de 

TNF-α, enquanto o BCG viável inibiu IL-10 e IL-12p40, e o HK BCG não 

alterou a liberação de nenhuma das citocinas dosadas; 

� A adição das citocinas exógenas rhIL-12, rhIFN-γ e rhIL-10 é capaz de 

modular os efeitos das diferentes preparações de BCG sobre a liberação de 

outras citocinas; 

� A rhIL-10 inibe a liberação de IFN-γ e IL-12p40 induzida pelas três 

preparações de BCG, em ambos os grupos. Além disso, a rhIL-10 inibe a 

liberação de TNF-α induzida pelo EFD BCG e HK BCG em ambos os grupos, 

e pelo BCG viável no grupo asmático;   
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� O rhIFN-γ potencializa o efeito das três preparações de BCG sobre a liberação 

de TNF-α e IL-12p40, em ambos os grupos. Em contrapartida, o rhIFN-γ inibe 

a liberação de IL-10 induzida pelo EFD BCG em ambos os grupos, apesar de 

não alterar essa liberação pelo HK BCG e BCG viável; 

� A rhIL-12 potencializa o efeito das três preparações de BCG sobre a liberação 

de IFN-γ, em ambos os grupos, sem alterar a resposta das três prepações de 

BCG sobre a liberação de TNF-α e IL-10 também em ambos os grupos. 
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