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RESUMO 

 

AGUILAR-RAMIREZ, P. Avaliação do papel desenvolvido pelo gene Slc11a1 na ativação 

de macrófagos durante a indução de respostas inflamatórias. 2012. 102 f. Tese 

(Doutorado em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2012. 
 

O gene Slc11a1 é descrito como um dos envolvidos na resistência contra S. enterica 

Typhimurium, L. donovani e M. tuberculosis. Sublinhagens de camundongos AIRmax e 

AIRmin homozigotas para os alelos R e S do gene Slc11a1 (AIRmaxRR, AIRmaxSS, AIRminRR 

e AIRminSS) foram utilizadas neste trabalho para avaliar o efeito dos alelos deste gene na 

ativação de macrófagos peritoneais (MΦ), induzida pelo tioglicolato (TIO) ou pela infecção 

pelo M. bovis BCG. O TIO induziu baixa ativação com reduzida migração celular, síntese 

basal de peróxido de hidrogênio (H2O2), oxido nítrico (NO) e citocinas em todas as 

sublinhagens avaliadas. No entanto, após estimulo com LPS in vitro os macrófagos dos 

camundongos AIRmaxRR e AIRmaxSS produziram maiores quantidades de NO, IL-1β, IL-12 e 

TNF-α. A citocina IL-10 foi secretada preferencialmente pelas células das sublinhagens 

AIRminRR e AIRminSS. Estes resultados mostraram que na inflamação com o TIO, a ativação 

do MΦ após adição de LPS, foi dependente do fundo  genético selecionado nos animais 

AIRmax, independente do alelo presente no gene Slc11a1. Na infecção com BCG, a 

sublinhagem AIRmaxRR foi a única capaz de controlar a proliferação da bactéria, secretando 

altos níveis de IL-1β, IL-12, TNFα e IL-6 que ativam o macrófago. Por outro lado, as células 

dos animais  AIRminSS susceptíveis à infecção produziram maiores concentrações de NO, 

H2O2 e IL-10, mostrando que tanto o fundo genético para alta ou baixa resposta inflamatória, 

quanto os alelos do gene Slc11a1 interferem na resistência à infecção. Concluímos assim  que 

os MΦ dos animais AIRmaxRR são ativados de forma eficiente para matar as bactérias, 

secretando para isso citocinas que ativam a resposta imune.  

 

Palavras-chave: Macrófagos. Inflamação. Gene Slc11a1. M. bovis BCG. Tioglicolato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

AGUILAR-RAMIREZ, P. Role of Slc11a1 gene in macrophage activation during 

inflammatory response. 2012. 102 p. Ph. D. thesis (Immunology) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

The Slc11a1 gene regulates resistance against  S. enterica Typhimurium, L. donovani and M. 

tuberculosis. AIRmax and AIRmin mouse sublines, homozygous for Slc11a1 R and S alleles 

(AIRmaxRR, AIRmaxSS, AIRminRR and AIRminSS) were used in this work to evaluate the effect 

of this gene in peritoneal macrophage (MΦ) activation induced by thioglycollate (TIO) or M. 

bovis BCG infection. TIO induced weak cellular activation, with reduced migration, basal 

synthesis of hydrogen peroxide (H2O2), nitric oxide (NO) and cytokines in all sublines tested. 

After in vitro LPS stimulation, AIRmaxRR and AIRmaxSS macrophages produced higher 

amounts of NO, IL-1β, IL-12 and TNF-α than those of AIRmin sublines. IL-10 was 

preferably secreted by AIRmin MΦ, independent of Slc11a1 alleles. These results indicate 

that inflammation and MΦ activation induced by TIO were dependent on the genetic 

background for acute inflammatory response, while Slc11a1 alleles have little effect on this 

phenotype. In BCG infection only AIRmaxRR mice were capable of controlling bacterial 

proliferation, which was accompanied with high levels of  IL-1β, IL-12, TNF and IL-6 

produced by activated macrophages. On the other hand, susceptible AIRminSS mice produced 

higher amounts of NO, H2O2 and IL-10 suggesting that both inflammatory background and 

Slc11a1 alleles interfere on resistance to BCG infection. Thus, we conclude that the high 

inflammatory response associated to Slc11a1 R alleles (in AIRmaxRR mice) are mechanisms 

for efficient bacterial killing, through production of cytokines by MΦ which activates the 

immune response. 

  

 

Keywords: Macrophages. Inflammation. Gene Slc11a1. M. bovis BCG. Thioglycollate. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
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1.1 Macrófagos  

 

Em vertebrados, os macrófagos têm sua origem nas células precursoras do saco 

vitelínico migrando para o fígado, baço e medula óssea antes e logo após o nascimento. Nos 

indivíduos adultos, essas células derivam de uma célula pluripotente mielóide presente na 

medula óssea, que na presença de GM-CSF modifica-se para pro-monócito. Os pró-monócitos 

dão origem aos monócitos que ao sair da medula óssea entram na circulação sanguínea por 

um período de aproximadamente três dias, momento no qual deixam de se chamar monócitos 

e passam a ser denominados de macrófagos circulantes. Os macrófagos ao migrarem para os 

diversos tecidos se diferenciam, formando uma população de macrófagos residentes. 

Macrófagos peritoneais (cavidade peritoneal), células de Kupfer (fígado) e micróglia (sistema 

nervoso central), células de Langerhans (epidermes) são tipos de macrófagos residentes que se 

diferenciaram pelos sinais específicos de cada tecido (produtos secretados próprios do tecido, 

das células vizinhas e da matriz extracelular) (GORDON, 2003), assim como pelo tipo de 

receptores encontrados na sua superfície (Figura 1), com tempo de vida que varia entre dois e 

quatro meses (NELSON et al., 1990; NEVEU, 1996).  

A migração dos leucócitos sangüíneos para os diversos tecidos lesados possibilita o 

acesso dessas células ao tecido injuriado. Na migração de leucócitos propriamente dita, as 

células que se encontram no centro da corrente sanguínea saem do fluxo central vascular à 

periferia do vaso sanguíneo. O rolamento e aderência (espraiamento) dos leucócitos no 

endotélio vascular são processos que acontecem imediatamente depois. A inserção dos 

leucócitos entre as junções das células endoteliais são processos que permitem que o leucócito 

migre do endotélio vascular até o espaço extravascular (LANGER; CHAVAKIS, 2009; 

LAWRENCE; SPRINGER, 1991).  
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Figura 1 - Heterogeneidade de monócitos/macrófagos e células dendríticas durante a diferenciação in 

vivo.  
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Monócitos circulantes que dão origem aos macrófagos residentes e aos macrófagos inflamatórios já 

apresentam fenótipos distintos, assim como os receptores de macrófagos e células dendríticas que 

diferem segundo os tecidos em que se encontram. Antígenos entre parêntesis correspondem a células 

humanas, todos os demais a estudos de células murinas. 

FONTE: (TAYLOR et al., 2005). 
 

Khandoga et al. (2009) investigaram a adesão leucocitária e migração intersticial dos 

leucócitos durante o processo de migração in vivo; provando que, as proteínas quimiotáticas 

(MIP-1α e PAF) induzem o aumento da aderência dos leucócitos na vênula e a rápida 

transmigração dos leucócitos ao tecido injuriado. Ao avaliar a morfologia da célula, 

mostraram que MIP-1α e PAF induzem nos leucócitos contrações no seu citoesqueleto, 

formações de lamelipodios e uma conformação final alongada indicando a preparação da 

célula para a transmigração.  

Devido à sua abundância, assim como à sua distribuição pelos diferentes tecidos no 

organismo, as quimiocinas derivadas dos macrófagos residentes são responsáveis pela 

migração de neutrófilos ao sítio injuriado (FERREIRA, 1980). A capacidade de ativação dos 

macrófagos influência os diversos aspectos da resposta imune tanto na injuria tecidual como 

na resposta inflamatória (LASKIN; PENDINO, 1995). 



24 

 

 

 

Geissmann, Jung e Litman (2003), mediante a transferência adotiva de monócitos 

sanguíneos marcados com GFP (Green fluorescente protein) para camundongos recipientes, 

diferenciaram diversas populações de leucócitos sanguíneos in vivo. Monócitos sanguíneos 

provenientes dos camundongos (RAG2
-/-

CX3CR1
gfp/+

CD45.2
+
C57BL/6) foram transferidos a 

camundongos recipientes (CD45.1
+
C57BL/6), 6 horas após a indução da inflamação com 

tioglicolato. O exudado da cavidade peritonial, lavado broncoalveolar e sangue periférico 

foram extraídos e analisados. As duas populações encontradas diferenciaram- se entre si pela 

funcionabilidade e pelas proteínas presentes nessas células sendo classificadas em: 

“monócitos inflamatórios” (CX3CR1
low

CCR2
+
GR1), uma população celular de vida curta, que 

expressam CD62L (L-selectina), Ly6C/G (Gr1), α2 e α4 integrinas (VLA2, VLA4), LFA1 e 

CCR2, sendo altamente responsivos e ativamente recrutados para os tecidos inflamados e os 

“monócitos residentes” de vida longa (CX3CR1
high 

CCR2
-
GR1), localizados em diversos 

tecidos que somente expressam LFA1 e VLA4.  

Bou Ghosn et al. (2010), encontraram duas populações de macrófagos localizadas no 

peritônio dos camundongos C57BL/c denominados LPM - Large Peritoneal Macrophage 

(CD11b
high

/F480
high

/I-A
-
/Gr1

inter
) e SPM - Small Peritoneal Macrophage 

(CD11b
inter

/F480
inter

/I-A
high

/Gr1
-
), sendo que somente as células SPM expressam moléculas do 

complexo principal de histocompatibilidade de classe II (I-A). Funcionalmente, ambas as 

células fagocitam ativamente E. coli. Na estimulação in vitro com LPS, somente as células 

LPM secretaram grandes quantidades de óxido nítrico (NO), entretanto, na estimulação in 

vivo com LPS, ambas as células produzem NO. Experimentos que avaliaram fenótipos das 

células peritoneais mostraram que o LPS ou o tioglicolato induziram a diminuição de células 

LPM e o aumento de células SPM, quando comparados com os animais não estimulados.  

A ativação dos macrófagos desencadeia a síntese de citocinas, que por sua vez 

desencadeiam diversas respostas imunológicas. As citocinas IL-1β e TNF-α induzem no 

endotélio vascular a expressão das moléculas de adesão VCAM-1 e ICAM-1. A expressão 

dessas moléculas por sua vez induz o recrutamento dos leucócitos para o foco inflamatório 

(TOSI, 2005).  Os macrófagos ao sintetizarem IL-12, induzem neles mesmos a síntese e 

liberação de reativos de nitrogênio (STUEHR; MARLETTA, 1985), substâncias reativas de 

oxigênio (DRATH; KARNOVSKY, 1975), peróxido de hidrogênio (NATHAN; ROOT, 

1977) e radicais de hidroxila (WEISS; KING; LOBUGLIO, 1977) no fagolisossomo, assim 

como a secreção de citocinas, favorecendo uma contínua retroalimentação positiva do sistema 

imune (SCHINDLER, 2001). A secreção de IL-2 por parte dos macrófagos induz nos 
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linfócitos Th1 (T helper 1) e células NK (Natural killer) a secreção de IFN-γ, que a sua vez 

induz nos macrófagos aumento na expressão do complexo principal de histocompatibilidade 

de classe II, assim como o aumento das moléculas de membrana B7.1 (CD80) e B7.2 (CD86) 

que auxiliam no desenvolvimento de funções efetoras próprias do macrófago. A conseqüente 

apresentação é um processo regulado na imunidade inata que constitui a ponte entre a 

imunidade inata e a imunidade adquirida (VILLACRES-ERIKSON, 1995).  

Além da migração celular, fagocitose, processamento antigênico e apresentação de 

antígenos aos linfócitos T, os macrófagos também auxiliam na remoção do debris celular e de 

antígenos nos processos inflamatórios. No remodelamento tecidual sintetizam fibronectina 

(TSUKAMOTO; HELSEL; WAHL, 1981), e trombospondina (JAFFE; RUGGIERO; 

FALCONE, 1985) que formam parte da matriz extracelular.  

 

1.2 Fagocitose  

 

A fagocitose é um mecanismo próprio da imunidade inata que induz a ativação da 

resposta imune adaptativa. As diversas estratégias utilizadas pelas células para a 

internalização de solutos, partículas, bactérias e/ou células são classificadas segundo o 

tamanho, a natureza da partícula ingerida e até pelas modificações que ocorrem na membrana 

da célula que realiza a ingestão. A pinocitose refere-se à ingestão de fluidos e solutos através 

de invaginações vesiculares na membrana celular. A endocitose mediada pelo receptor difere 

da pinocitose no tamanho do produto ingerido, havendo ingestão de macromoléculas, vírus e 

pequenas partículas. Em ambos os processos a ligação de moléculas extracelulares com os 

receptores na membrana celular denominados de clatrinas, causam depressões na membrana 

celular que aumentam até a formação de um vacúolo rodeado de clatrina, indicando a não 

polimerização de actina no citosol (ADEREM; UNDERHILL, 1999).  

Ambos os processos diferem da fagocitose pelo tamanho da partícula ingerida (acima 

de 0,5 µm) e pela complexidade do processo. As modificações estruturais no citoesqueleto 

para englobar a partícula e a degradação da mesma com a conseqüente captação de nutrientes 

pela célula são eventos específicos da fagocitose.  Neutrófilos e monócitos/macrófagos são 

considerados fagócitos profissionais (ADEREM; UNDERHILL, 1999).  

Os macrófagos precisam distinguir proteínas próprias de uma variedade de 

microrganismos potencialmente patogênicos, utilizando para isso diversos receptores 

fagocíticos (Figura 2). Os receptores de reconhecimento padrão (PRR- Pattern Recognition 



26 

 

 

 

Receptor) reconhecem moléculas específicas encontradas em diversos microrganismos 

chamadas de PAMP (padrões moleculares associados a patógenos). Ulderhill; Ozinsky 

(2002), relataram uma série de receptores PRR que participam na fagocitose, entre os quais 

estão: receptores de complemento CR1 (SCHLESINGER et al., 1990), CR3 (BELLINGER; 

HORWITZ, 1990) e CR4 (ROSS, 1992) que reconhecem partículas opsonizadas pelas 

proteínas de complemento (MBL, C1q, C4b, C3b e iC3b). Os receptores SRA (scavenger 

receptor A) e MARCO (macrophage receptor with collagenous structure) (PEARSON, 

1996), que reconhecem vários componentes da parede bacteriana como o ácido lipoteicóico e 

o LPS entre outros produtos derivados de bactérias gram positivas e gram negativas. Os 

receptores de manose chamados de α-manana (DI CARLO; FIORE, 1958) e dectina-1 “DEC” 

(BROWN; GORDON, 2001) reconhecem nanoproteínas compostas por α-manana e β-

glucanos encontradas na superfície de fungos como S. cerevisiae, C. albicans e zimosan. 

Sabe-se que outro tipo de receptores são os que ativam funções efetoras. Os receptores 

para Fc da IgG denominados de FcγRI, FcγRII e FcγRIII (RAVETCH; BOLLAND, 2001)  

reconhecem partículas opsonizadas pela fração cristalizável da IgG. A ligação do receptor 

FcγR na célula e a partícula opsonizada por imunoglobulinas IgG induzem fagocitose ativa 

nos macrófagos humanos. Os receptores derivados do sistema complemento não induzem 

fagocitose, somente induzem modificações estruturais que resultam numa fraca pseudopodia, 

precisando de estímulos adicionais aos fagócitos para uma fagocitose ativa (POMMIER, 

1983). A cooperação entre os receptores FcR e os receptores de complemento prolongam o 

tempo de ligação entre a partícula e a célula, favorecendo o remodelamento de actina no 

citosol.  
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Figura 2 - Interações e sinalizações durante a fagocitose de microrganismos.  
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Diferentes receptores reconhecem os microorganismos através da ligação direita e da ligação de 

opsoninas na superficie do microbio. O acoplamento induz a ativação celular, para este fim varias 

moléculas são utilizadas. A sinalização durante a fagocitose pode servir para ativar ou inibir ainda 

mais a fagocitose, dependendo das respostas induzidas pelo micróbio. Muitos microrganismos 

patogenicos regulam ativamente a resposta dos fagocitos. 

FONTE: (UNDERHILL; OZINSKY, 2002) 
 

Depois do reconhecimento da partícula opsonizada, ocorrem modificações no 

citoesqueleto de actina devido à atuação da fosfatidilinositol 3 kinase [PI3 kinase] que catalisa 

a fosforilação de fosfatidilinositol-4,5-bifosfato [PI(4,5)P2] para fosfatidilinositol-3,4-5-

trifosfato [PI(3,4,5)P3]. A inibição mediada pelo receptor FcγRIIB bloqueia a fagocitose de 

partículas opsonizadas e não opsonizadas, impossibilitando que o macrófago se estenda e 

complete a fusão da sua membrana no momento de internalização da partícula (ARAKI; 

JOHNSON; SWANSON, 1996; COX et al., 1999). A presença de PI3 kinase permite a 

extensão da membrana plasmática, facilitando assim a interiorização da partícula ou 

microorganismo formando -se o fagossomo (ADEREM; UNDERHILL, 1999).  

Dentro da célula, a fusão do endossomo com o lisossomo resulta na formação do 

fagolisossomo e o tempo que a célula utiliza para a formação desta organela depende da 
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natureza da partícula ingerida. De Chastellier e Thilo (1997), observaram a formação do 

fagolisossomo no macrófago ao ingerir partículas inertes como látex. Frehel et al. (1986), 

analisaram a formação do fagolisossomo nos macrófagos infectados com M. avium morta por 

raio gamma, M. avium viva e bactérias não patogênicas como M. aurum e Bacilus subtilis e 

demonstraram  que na infecção com M avium viva a fusão do fagossomo e lisossomo é 

inibida. Quando as bactérias não são patogênicas a inibição do fagolisossomo foi parcial 

sugerindo que algumas bactérias são resistentes a enzimas hidrolíticas encontradas no 

fagossomo. Concluiu-se que a fusão entre vesículas peroxidase positivas (lisossomos) e 

fagossomos depende da condição da bactéria e do tempo da infecção.  

 

1.3 Mycobacterium sp. 

 

Segundo a classificação taxonômica, as micobactérias pertencem ao filo 

actinobacteria, classe actinobacteria, ordem actinomycetales, família micobacteriaceae. Possui 

um único gênero denominado mycobacterium com espécies que são classificadas de acordo 

com a sua patogenicidade em três grupos: 

 

a) estritamente patogênicas: M. tuberculosis, M. africanum, M. lepraemurium; 

b) potencialmente patogênicas: M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. kansasii, 

M. ulcerans, M. xenopi, M. haemophilum, M. genavense, M. simiae, M. malmoense, M. 

asiaticum, M. shimoidei, M. celatum, M. ffortuitum, M. chelonae, M. peregrinum, M. 

abscessum, M. szulgai e M.marinum; 

c) raramente patogênicas: M. thermoresistibile, M. gordonae, M. triviale, M. gastri, M. 

terrae, M. flavenscens, M. vaccae, M. phlei entre outras. 

Apresentam-se como bacilos retos ou levemente curvados. Dependendo da espécie, 

apresentam-se na forma de coco-bacilo ou filamentosa, por exemplo, as células do M. xenopi 

são muitas vezes filamentosas e as do M. avium são freqüentemente cocóides. São, de maneira 

geral, bacilos imóveis, não esporulados, aeróbios ou microaerófilos, sendo obrigatoriamente 

BAAR (bactéria álcool ácido resistente) (DUCATI; BASSO; SANTOS, 2005). 
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1.3.1 Fagocitose de espécies do gênero Mycobacterium  

 

Muitos microrganismos desenvolvem mecanismos para evadir-se da fagocitose, 

conseguindo em muitos casos viver e proliferar dentro da célula hospedeira. A patogenia de 

M. tuberculosis é atribuída à sua habilidade a sobreviver dentro dos macrófagos evitando a 

maturação do fagolisossomo. Hart et al. (1972) observaram mediante microscopia eletrônica, 

resistência na formação do fagolisossomo quando macrófagos peritoneais estão infectados 

com  M. microti. Sturgill-koszycki et al. (1994) mostraram acidificação nos fagolisossomos 

que continham partículas de zimozam, esferas opsonizadas com moléculas de IgG (IgG-

beads) e Leishmania mexicana, demonstrando que o tempo de infecção favorece a diminuição 

do pH (4,8-5,5). Se o macrófago internaliza M. avium o pH do fagossomo é de 6,3 

equilibrando-se com o tempo a 6,5. Mediante microscopia imuno-eletrônica, estes autores 

reforçaram os achados de HART ao não encontrar a proteína LAMP-1 (proteína de membrana 

associada ao lisossomo) nos fagossomos de macrófagos infectados com M. avium. A 

membrana das vesículas que continham IgG-beads e L. mexicana apresentavam grandes 

quantidades de proteína LAMP assim como prótons oriundos da atividade ATP-ase, 

indicando a capacidade do fagossomo de mudar o seu pH, nesse caso a se acidificar. Schorey 

et al. (1997) incubaram macrófagos humanos com M. bovis sendo que a ingestão ativa 

acontecia quando a bactéria era pré-incubada no soro. Ao analisar as proteínas do soro, 

encontraram que a incubação com C2a e C4 induzia uma ingestão ativa pela formação da C3 

convertase da via clássica, que induz a clivagem de a C3 em C3b e C3bi na superfície da 

bactéria que, ao ligar-se ao CR1 do macrófago, favorecia a internalização da bactéria na 

célula e com isso a sua ingestão. 

 Além das estratégias acima mencionadas, espécies do gênero Micobacterium podem 

inibir a fagocitose. O fosfatidilinositol lipoarabinomanana componente da parede celular das 

micobactérias é distribuído na rede endocítica ao iniciar o englobamento da bactéria, sua 

presença impede o aumento citosólico do Ca
+2

.  

 

1.3.2 Vacina Bacille Calmette-Guerin – BCG 

 

Entre as medidas preventivas contra infecções ocasionadas pelas cepas virulentas de 

Micobacterium temos: o diagnóstico precoce dos pacientes com a doença, tratamento desses 

indivíduos a fim de evitar a evolução da doença (infecção latente) e a vacinação. 
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As regiões genômicas que codificam antígenos específicos do M. tuberculosis, são os 

alvos para o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico, por representarem moléculas 

expressas que induzem respostas imunes específicas. A vacina BCG deriva de uma cepa do 

M. bovis que sofreu mutações, diminuindo a sua virulência e conservando suas propriedades 

imunizantes. Entretanto as cepas de BCG mantidas em cultura em diversos países sofreram 

novas mutações, que induziram variações na imunogenicidade. As regiões específicas de M. 

tuberculosis que não estão presentes em M. bovis BCG são conhecidas como regiões de 

diferenciação - RDs (Figura 3). A RD1 codifica dois antígenos utilizados para detecção da 

tuberculose conhecidos como ESAT-6 e CFP-10 (de 6 kDa e 10kDa respectivamente). Estas 

proteínas presentes em M. tuberculosis, M. africanum e M. bovis são secretadas em grandes 

quantidades num processo inflamatório.   

 

Figura 3 - Presença ou ausência dos genes na região RD1 em mycobactérias.  

 

A RD1 está presente em (A) M. tuberculosis, M. africanum e M. bovis e algumas micobacterias de 

vida livre (M. kansasii, M. marinum e M. szukgal) e ausente (B) na vacina M. bovis Bacille Calmette-

Guerin (BCG) e na maioria de mycobacterias de vida livre.  

FONTE: (COUTO TEIXEIRA; ABRAMO; MUNK, 2007). 
 

Para determinar a imunogenicidade dessas proteínas, Brodin et al. (2005), induziram 

mutações em diferentes sítios na proteína ESAT-6, encontrando que tais mutações induzem 

variações na virulência da bactéria. Mutação no domínio Trp-Xaa-Gly da proteina ESAT-6, 

inibe a conseqüente formação da proteína CFP-10, assim como a virulência. Mutação nos 

resíduos de Leu
28

-Leu
29

 que formam a estrutura alfa da proteína anulam a virulência e 

mutações no extremo carboxi terminal da proteína terminal reduzem a virulência. A mutação 

desses resíduos, assim como a deleção dessas regiões é de importância na formação da vacina 

BCG.  
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A resistência ou susceptibilidade frente a uma infecção com espécies virulentas do 

gênero Mycobacterium, estão relacionadas a alguns fatores como: exposição a micobactérias 

encontradas no meio ambiente; diferenças nutricionais nos indivíduos que já foram vacinados, 

prevalência de co-infecções e variações genéticas na população alvo relacionada a 

polimorfismos encontrados no gene Slc11a1 (BUU; SANCHEZ; SCHURR, 2000).  

 

1.4 Gene Slc11a1 (solute carrier family 11a member 1)  

 

Acreditava-se que a resistência natural de camundongos contra infecções por 

Mycobacterium bovis - bacilo de Bilié-Calmette-Guérin (GROS; SKAMENE; FORGET, 

1981), Salmonella enterica sorotipo Typhimurium (LISSNER; SWANSON; O’BRIEN, 1983) 

e Leishmania donovani (BRADLEY et al., 1979) era controlada por um locus de resistência 

denominado Bcg/Ity/Lsh localizado no cromossomo 1 murino. Schurr et al. (1989)  

identificaram o gene localizado neste locus que foi denominado Nramp1 (Natural Resistance-

Associated Macrophage Protein-1) atualmente conhecido como gene Slc11a1.  

Govoni et al. (1995) demonstraram que a proteína Slc11a1 em camundongos é 

codificada por um gene de 11.5Kb, localizado no cromossomo 1 a 74421Kb, distante 30kb do 

gene Vil (MALO et al., 1994), (Figura 4). O gene Slc11a1, é formado por 15 éxons com 

tamanhos que variam entre 68 (éxon VII) e 676 (éxon XV) nucleotídeos e introns com 

tamanhos que variam entre 100 e 2425 nucleotídeos. A superposição dos introns sobre o 

cDNA revela que oito dos doze domínios transmembrânicos (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11) são 

codificados por um exon, entretanto, os domínios transmembrânicos 2, 5 e 12 derivam de dois 

éxons adjacentes. Não contém os elementos TATA ou CAAT motivo pelo qual, o gene 

apresenta múltiplos sítios de iniciação (SMALE, 1994). 

A proteína Slc11a1 murina é uma proteína transmenbrânica de natureza hidrofóbica de 

548aa (60kDa). Estruturalmente, apresenta 12 domínios transmembrânicos (TM) alternado 

com alças extra citoplasmáticas glicosiladas, apresentam ao mesmo tempo dois possíveis 

domínios de glicosilação e cinco sítios de fosforilação (VIDAL et al., 1993) (Figura 5). É 

expressa junto com a proteína LAMP1 (FORBES; GROS, 2001), no endolisossomo tardio e 

em membranas associadas ao lisossomo em células como monócitos, macrófagos e leucócitos 

polimorfonucleares durante a fagocitose (GRUENHEID et al., 1997), mas não é expressa no 

lisossomo inicial (GRUENHEID et al., 1997). A sua expressão é regulada por 
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lipopolissacarídeo (LPS), IFN-γ (GOVONI et al., 1997), TNF- e IL-1 (GOVONI et al., 

1995; ZHANG et al., 2000).   

 

Figura 4 - Organização genômica do gene Nramp em camundongos.  

 

(A) mapa físico do cromossomo 1 no camundongo (B) estrutura exon-intron do gene Nramp, os exons 

estão indicados por caixas pretas e os introns pelas linhas intermediárias. (C) RNAm do gene Nramp e 

a predição da proteína a ser formada, a linha representa as regiões 3’ e 5’, as caixas sombreadas 

numeradas do 1-12 identificam os domínios transmembrânicos, as setas identificam a junção onde se 

encontravam os introns, a posição dos exons estão numerados do I ao XV.  

FONTE: (Modificado de GOVONI et al., 1995).   

 

 

   A proteína Slc11a1 faz parte de uma família de proteínas que são transportadoras de 

cátions divalentes como: ferro (GOMES; APPELBERG, 1998), magnésio e zinco, sendo este 

transporte dependente do pH. Realiza o transporte de cátions do fagolisossomo para o 

citoplasma impedindo que os patógenos intracelulares adquiram os íons necessários para sua 

sobrevivência (FORBES; GROS, 2001), fato que favorece a atividade bactericida dos 

macrófagos contra Mycobacterium bovis BCG, Salmonella Typhimurium e Leishmania 

donovani na fase aguda da infecção (VIDAL et al., 1993; VIDAL; GROS; SKAMENE, 

1995). 

A proteína Slc11a1 está associada à ativação de macrófagos (BARTON; 

WHITEHEAD; BLACKWELL, 1995) e a conseqüente fagocitose, favorecendo a inibição do 

crescimento bacteriano. Promove a fusão do fagolisossomo, produção de intermediários 

reativos de oxigênio e produção de NO (BARTON; WHITEHEAD; BLACKWELL, 1995), 
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opsonização, formação de granuloma, processamento e expressão do complexo principal de 

histocompatibilidade classe II com a conseqüente apresentação de antígeno 

(WOJCIECHOWSKI et al., 1999). Ao mesmo tempo, proteína Slc11a1 favorece a expressão 

dos genes de inos, tnf-α, da quimiocina kc e il-1β (KITA et al., 1992).  

 

Figura 5 - A proteína Slc11a1 vista a partir do citosol ou fagolisossomo.  

= especifico- Slc11a1

= sitio de mutação no camundongo

=sitio PKC

Panorama do Slc11a1 do citosol Panorama do Slc11a1 do fagolisossoma

 

A proteína Slc11a1 assume uma topologia na qual os extremos N e C terminal se encontram no 

citosol. Resíduos de cisteina (C), histidina (H) e metionina (M) são mostrados. Entre o TM7 e TM8 se 

observa alça de ligação glicosilada. O domínio TM4 carrega a mutação Gly
169

Asp (triangulo). Entre o 

TM8 e o TM9 encontra-se CTM (consensus transport motif). 

FONTE: (BLACKWELL et al., 2001). 

 

Em camundongos, o gene Slc11a1 apresenta duas formas alélicas. A substituição de 

uma adenina por uma guanina na posição 596 resulta no momento da tradução, na troca do 

aminoácido glicina por ácido aspártico (169aa). Essa substituição localizada no domínio 

transmenbrânico 4 (MALO et al., 1994) resulta na formação de uma proteína análoga não 

funcional. Sendo assim, camundongos que contem a adenina na posição 596 (A
596

) são 

resistentes às infecções e apresentam o alelo denominado de resistência (Slc11a1
RR

) e os 

camundongos que possuem a guanina (G
596

) no lugar da adenina são susceptíveis e 

apresentam o alelo de susceptibilidade (Slc11a1
SS

). Em humanos, Buu, Sanchez e Schurr 

(2000), documentaram a presença de 11 polimorfismos em diferentes regiões genômicas do 

gene Slc11a1 que foram associados a variações de resistência a infecções. Os macrófagos que 

contem a proteína Slc11a1 inativa perdem a capacidade de controlar a proliferação dos 
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patógenos acima mencionados, falham no controle de proliferação de outros patógenos 

oportunistas como M. lepraemurium (BROWN; GLYNN; PLANT, 1982); M intracellulare 

(GOTO; BUSCHMAN; SKAMENE, 1989); Mycobacterium lepraemurium e Mycobacterium 

avium (SCHURR et al., 1991); Toxoplasma gondii (BLACKWELL et al., 1994); Candida 

albicans (PULITI et al., 1995) e Leishmania infantum (LECLERCQ et al., 1996). Esta 

condição favorece a sobrevivência, replicação, transporte de elétrons, glicólise e síntese de 

DNA desses organismos, causado pelo acúmulo de ferro no fagolisossomo (FORBES; GROS, 

2001; HACKAM et al., 1998).  

 

1.4.1 Ativação de macrófagos que contêm o gene Slc11a1
RR

 e Slc11a1
SS

 com espécies do 

gênero mycobacterium sp. 

 

Para que o macrófago controle a proliferação de Mycobacterium bovis é preciso que 

esteja completamente ativo. A pré-estimulação com IFN-γ e posterior desafio com a bactéria 

induzem nos macrófagos alveolares de camundongos C57BL/6 o aumento na síntese e 

posterior secreção de NO. Se a inoculação da bactéria fosse realizada antes do estímulo com a 

citocina, o resultado seria o inverso com a conseqüente sobrevida da bactéria, indicando a 

importância da ativação celular numa infecção bacteriana (HANANO et al., 1995).  

Yoshida et al. (1995) demonstraram que o gene Slc11a1RR ligado à secreção de NO 

desempenha um papel crucial tanto na imunidade inata como na adaptativa na infecção 

sistêmica por M. bovis BCG. Oito semanas após segunda imunização com M. bovis BCG, o 

homogeneizado do baço dos camundongos B10 (Slc11a1RR) e BALB/c (Slc11a1
SS

) foram 

analisados. Camundongos B10 não apresentam colônias de BCG, mas quando a síntese de 

NO é inibida, os camundongos B10 falham na erradicação da bactéria. Células do baço dos 

camundongos B10 apresentam maior expressão dos genes inos, ifn-γ e il-12p40. Em 

contrapartida, um aumento na expressão de il-4 e il-10 e diminuição na expressão de ifn-γ foi 

encontrada nas células do baço do camundongos BALB/c. Ao analisar as citocinas secretadas 

pelos macrófagos e as células T na apresentação antigênica, esses pesquisadores mostraram a 

alta expressão de il-12p40 pelos macrófagos B10 em resposta a M. bovis BCG assim como 

aumento na expressão de inos e il-12p40 em resposta a IFN-γ. Entretanto não encontraram 

diferenças na expressão das citocinas secretadas pelas células T, indicando a importância do 

macrófago na ativação da resposta imune. 
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Gomes e Appelberg (1998) estudaram o papel do ferro na infecção in vivo com 

Mycobacterium avium. Ao avaliar a cultura de homogeneizado de fígado, baço e pulmão nos 

camundongos C.D2 (Slc11a1
RR

) e BALB/c (Slc11a1
SS

) tratados com ferro, os autores 

encontraram que o Fe
+2

 induz a proliferação da bactéria nas duas linhagens, sendo esta 

resposta mais acentuada nos camundongos que possuem os alelos R do que aqueles 

portadores do alelo S. Atualmente é conhecida a importância do ferro no papel desenvolvido 

pela proteína Slc11a1. Sabe-se que quando existe excesso de ferro, o influxo deste íon se dá 

em ambos os sentidos: do fagolisossoma ao citoplasma e vice versa, permitindo assim a 

sobrevida da bactéria.  

Quando camundongos C57Bl/6 foram expostos a baixas doses de ferro, Gomes, 

Boelaert e Appelberg (2001) encontraram uma nítida diminuição de bactérias no 

homogeneizado das células hepáticas, células do baço e do pulmão. A restrição ao ferro inibe 

a proliferação da bactéria, sugerindo que a proteína Slc11a1 induz o fluxo do ferro do 

fagolisossoma ao citoplasma. 

A proliferação da bactéria dentro do hospedeiro depende de sua susceptibilidade, 

assim como do consumo de ferro e da virulência da bactéria. Aldwell, Wedlock e Bunddle 

(1996) pesquisaram a habilidade da proliferação da cepa virulenta M. bovis 83/6235 e da cepa 

não virulenta M. bovis BCG Pasteur 1173P2 na infecção. Pela incubação das culturas de 

macrófagos alveolares bovinos (BAM) com ambas as cepas por um período de 96 horas, 

demonstraram que BAM controlam o metabolismo do BCG e são pouco efetivos no controle 

da proliferação da cepa virulenta. Observaram ainda aumento da expressão de tnf-α, il-1 e il-6 

nos macrófagos quando cultivados com M. bovis BCG e não com a cepa virulenta. Anos mais 

tarde, Aldwell et al. (2001) cultivaram estas duas cepas com macrófagos peritoneais (PECs) 

pertencentes a camundongos BALB/c (Slc11a1
SS

). Assim como acontece com os macrófagos 

alveolares, os macrófagos peritoneais controlam a proliferação do M. bovis BCG, sendo 

inertes no controle da proliferação da cepa virulenta. Mas, se a célula é previamente 

estimulada com IFN-γ, a proliferação da cepa virulenta diminui, indicando que a ativação 

prévia de macrófago é necessária para o controle da proliferação.  
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1.5 Camundongos AIRmax e AIRmin e as sublinhagens homozigotas para os alelos 

Slc11a1
RR

 e Slc11a1
SS

 

 

O Laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan produziu camundongos 

selecionados geneticamente para máxima e mínima resposta inflamatória aguda denominados 

AIRmax e AIRmin (IBANEZ et al., 1992), obtidos a partir de uma população inicial de 

camundongos, oriunda da mistura equilibrada de  oito linhagens isogênicas diferentes 

segundo esquema: 

 

Isogênicos AxDBA2 PxSWR SJLxCBA BALB/cxC57BL/6

Híbridos F1 F1 F1 F1

Segregantes F2 F2

Segregantes F3 = F0 população inicial 
 

 

A população de camundongos resultantes dos acasalamentos, denominada F0, 

apresentava alta heterogeneidade genética sendo que cada indivíduo desta população possuía 

teoricamente uma recombinação única contendo 12,5% dos genes de cada uma das oito 

linhagens isogênicas parentais. Os fenótipos utilizados no processo de seleção de alta ou baixa 

resposta inflamatória aguda foram: quantificação do número de células infiltrantes e 

concentração de proteínas no exsudato inflamatório local, em resposta à injeção subcutânea de 

micro esferas de Biogel-P100. Cabe ressaltar que o Biogel é uma substância insolúvel, não 

imunogênica e não biodegradável (IBANEZ et al., 1992).  

Os acasalamentos foram direcionados e repetidos em todas as gerações consecutivas, 

escolhendo camundongos com alta ou baixa resposta inflamatória, situados em cada um dos 

extremos da curva de distribuição normal dos fenótipos, para a produção das linhagens 

AIRmax e AIRmin, respectivamente (IBANEZ et al., 1992). A máxima separação fenotípica 

foi atingida ao redor da geração 27, onde camundongos AIRmax apresentam um infiltrado 

celular (de 20 a 25 vezes maior) e um extravasamento protéico (2,5 vezes maior), quando 

comparados com os camundongos AIRmin em resposta ao Biogel (Figura 6). Este 

comportamento foi observado nas gerações subseqüentes, estando o processo atualmente na 

geração 48. 
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Figura 6 - Divergência fenotípica da resposta inflamatória aguda. 
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A divergência fenotípica da resposta inflamatória aguda foi avaliada pela migração celular e 

extravasamento proteico nas diferentes gerações de acasalamentos seletivo bidirecional das linhagens 

AIRmax e AIRmin tratadas com biogel. 

FONTE: (Modificado de BIOZZI et al., 1998).    

 

Durante o processo seletivo houve aumento progressivo da diferença fenotípica entre 

essas duas linhagens AIRmax e AIRmin. Os trabalhos de Ibañez et al. (1992) e Biozzi et al. 

(1998), por análise de genética clássica, estimaram a participação de 7 a 11 loci gênicos 

responsáveis por essa resposta, fixados em homozigose em cada linhagem por volta da 27ª 

geração.  

Seguindo esse estudo, Ribeiro et al. (2003), estudaram outros fenótipos que 

diferenciam as duas linhagens como  a produção de neutrófilos na medula óssea,  a população 

de neutrófilos no sangue, a concentração de agentes quimiotáticos no exsudato inflamatório e 

a resistência desses neutrófilos à apoptose espontânea que foi sempre maior na linhagem 

AIRmax em comparação com a AIRmin.   

A diferença de resposta inflamatória observada entre essas duas linhagens 

selecionadas geneticamente a partir da injeção com biogel se estende a outros agentes como 

veneno de serpente Bothrops jararaca (CARNEIRO et al., 2002), agentes inflamatórios como 

tioglicolato (ARRUDA, 2008) e infecções bacterianas contra S. typhimurium e/ou L. 

monocytogenes (ARAÚJO et al., 1998; BORREGO et al., 2006).  

  Arruda (2008) caracterizou a atividade dos macrófagos do peritônio dos 

camundongos AIRmax e AIRmin frente à inoculação com tioglicolato. Quatro dias após a 

exposição ao tioglicolato, camundongos AIRmax apresentaram maior migração celular 

quando comparados com AIRmin, sendo esta população formada na sua maioria por 

macrófagos e linfócitos. Macrófagos de camundongos AIRmax estimulados com tioglicolato 



38 

 

 

 

na presença de LPS secretam grandes quantidades de oxido nítrico, peróxido de hidrogênio, 

citocinas pró - inflamatórias (TNF, IL-6, IL-12 e IL-1). Os camundongos AIRmin expostos 

às mesmas condições expressaram baixos níveis das citocinas acima mencionadas e altos 

níveis de IL-10 e TGF-. 

 Ao observar a resposta inflamatória dos camundongos AIRmax e AIRmin frente a 

uma infecção por 
 
S. typhimurium, Araújo et al. (1998), encontraram infiltrado celular três 

vezes maior nos camundongos AIRmax. Ambas as linhagens produziram concentrações 

similares de anticorpos contra a bactéria. Ao determinar a sobrevida das linhagens frente a 

doses letais de S. entérica Typhimurium (2x10
7
)
 

e/ ou L. monocytogenes (2x10
11

), 

camundongos AIRmax foram mais resistentes, com uma taxa de sobrevida de 80% e 40% 

frente às duas bactérias, no sexto dia da infecção. Em contrapartida, os camundongos AIRmin 

tiveram uma taxa de mortalidade de 100% nesse mesmo período, para ambos os 

microrganismos. Ao analisar o polimorfismo do gene Slc11a1 Araujo et al. (1998), 

encontraram um desvio de frequência do alelo que confere suscetibilidade do gene Slc11a1 de 

25% na população inicial (F0) para 40% nos camundongos AIRmin e 9% nos AIRmax. Em 

contrapartida, observaram um desvio de frequência com relação ao alelo que confere 

resistência desse gene de 75% da população F0 para 91% na população AIRmax e 40% nos 

AIRmin sugerindo que o gene Slc11a1
RR

 esteja associado à diferente susceptibilidade desses 

animais a S. entérica Typhimurium ( Quadro 1 e Tabela 1).  

  

Quadro 1 - Distribuição dos alelos do gene Slc11a1 nas oito linhagens isogênicas que compuseram o F0 da 

seleção AIR.  
 

 A BALB/c CBA C57BL/6 DBA P SJL SWR 

Alelo Slc11a1 
RR SS RR SS RR RR RR RR 

FONTE: (Modificado de BORREGO, 2006). 
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Tabela 1 - Distribuição dos alelos do gene Slc11a1 nos camundongos AIRmax e AIRmin.  

 

alelos (%)

animais
R/R

18 (82%)

8 (42%)

R/S

4 (18%)

7 (37%)

S/S

0

4 (21%)

AIRmax

AIRmin
 

FONTE: (Modificado de ARAUJO et al., 1998). 

 

 Com esses dados decidiu-se estudar então a participação do gene Slc11a1 na regulação 

da resposta inflamatória aguda. Para isso, mediante cruzamentos assistidos por genotipagem 

diferenciando os alelos R e S do gene Slc11a1 em cada linhagem, o Laboratório de 

Imunogenética do Instituto Butantan produziu quatro sublinhagens a partir dos camundongos 

AIRmax e AIRmin que apresentam alelos de resistência (R) e susceptibilidade (S) do gene 

Slc11a1 fixados em homozigose, sendo denominadas: AIRmax Slc11a1
RR

 (AIRmax
RR

), 

AIRmin Slc11a1
RR

 (AIRmin
RR

), AIRmax Slc11a1
SS

 (AIRmax
SS

) e AIRmin Slc11a1
SS

 

(AIRmin
SS

). Os camundongos AIRmax Slc11a1
SS

 (AIRmax
SS

) foram obtidos a partir de 

acasalamentos entre camundongos AIRmax heterozigotos para o gene Slc11a1.  

Borrego et al. (2006), estudaram a resposta inflamatória ao Biogel  nestas linhagens. A 

inflamação aguda de animais Slc11a1
RR 

foi mais intensa em comparação aos Slc11a1
SS

 

implicando este gene ou outros genes ligados na regulação da resposta inflamatória. A LD 

(50) de S. Typhimurium foi 800 vezes maior para os AIRmax
SS

 do que para os AIRmin
SS

, 

demonstrando que genes que regulam a inflamação modulam os efeitos do gene  Slc11a1
SS

 de 

susceptibilidade. Outros estudos vêm sendo realizados nessas sublinhagens, tais como: a 

resistência e/ou susceptibilidade a artrite induzida por pristane (PIA), Peters et al. (2007) 

demonstraram maior incidência de artrite nos camundongos AIRmax
SS 

(70,6%), seguido dos 

camundongos AIRmax
RR 

(20%) e AIRmin
SS

 (15%). A sublinhagem AIRmin
RR

 não apresentou 

sinais de artrite, sugerindo que o fundo genético AIRmin associado ao alelo Slc11a1
RR

 

influenciam na resistência a essa patologia. 

De Franco et al. (2007), avaliaram a participação do gene Slc11a1 na regeneração 

tecidual através de injurias provocadas nas orelhas dos camundongos (orifícios de 2 mm). 

Quarenta dias após a perfuração, somente camundongos AIRmax apresentaram completa 

restauração do tecido perdido.  Ao avaliar as suas sublinhagens os autores encontraram que os 

animais AIRmax
SS

 apresentam maior cicatrização na orelha quando comparados com os 
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camundongos AIRmax
RR

, sugerindo que o alelo de suscetibilidade do gene Slc11a1 favorece 

o reparo tecidual. Nesse mesmo período não se observou regeneração tecidual nos 

camundongos AIRmin  sugerindo a participação do fundo genético AIRmax associado ao 

alelo  Slc11a1
SS

 na regeneração tecidual. 

Seguindo com estes estudos Canhamero et al. (2010) investigaram o perfil 

inflamatório e de expressão gênica nos camundongos AIRmax
RR

 e AIRmax
SS

 na fase inicial 

de uma regeneração tissular. Ao analisar a inflamação após perfuração, encontraram nos 

camundongos AIRmax
SS

 o aumento no edema quando comparado com os animais AIRmax
RR

 

e a análise do transcriptoma por microarrays mostrou um perfil diferente de expressão gênica 

em cada sublinhagem, compatível com  a posterior diferença observada na cinética de 

regeneração tissular.   O polimorfismo, encontrado no gene Slc11a1 interfere na ativação dos 

macrófagos em infecções in vivo e in vitro contra S. typhimurium, L. monocytogenes e M. 

tuberculosis.  

Neste trabalho, analisamos a interferência da presença dos alelos R e S do gene 

Slc11a1 em homozigose, no background genético das linhagens AIRmax e AIRmin, na 

ativação de macrófagos  peritoneais induzidos por reação inflamatória ao M. bovis BCG em 

comparação com a induzida por tioglicolato.  
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Em conjunto, nossos resultados demonstram que:  

a) a sublinhagem AIRmax
RR

 controla com maior eficiência a proliferação da bactéria 

tanto na infecção (in vivo) como na fagocitose (in vitro), diferentemente da 

sublinhagem AIRmin
SS

 que além  não controlar a proliferação do BCG, não fagocita a 

bactéria in vitro. Concluímos que o alelo R do gene Slc11a1 está atuando no controle 

da infecção e o alelo S na suscetibilidade ao BCG; 

b) a migração celular para a cavidade peritoneal é mais intensa na infecção com o M. 

bovis BCG que na inflamação com o tioglicolato. Assim mesmo, em ambos os 

estímulos é encontrada uma população celular que expressa os marcadores 

F4/80
lo

CD11b
hi

CD11c
- 

que difere da população encontrada nos camundongos 

controles  que expressa F4/80
hi

CD11b
hi

CD11c
-
; 

c) na inflamação, a secreção de peróxido de hidrogênio e de NO não são eventos 

influenciados pela seleção genética AIR nem pelos alelos R ou S do gene Slc11a1. Na 

infecção com BCG, o aumento na secreção de H2O2 e na secreção de NO é devida ao 

maior número de bactérias presentes na infecção, neste caso maior nos animais 

AIRmin; 

d) a inflamação desencadeada pelo tioglicolato necessita de um segundo estímulo dado 

pelo LPS para induzir a ativação celular. Quando este segundo estímulo é fornecido, 

os macrófagos derivados da linhagem AIRmax são os únicos a secretar as citocinas 

IL-1β, IL-6, IL-12 e TNF-α; 

e) a infecção por si só induz apenas os macrófagos da sublinhagem AIRmax
RR

 a 

secretarem as citocinas IL-1β, IL-6, IL-12 e TNF-α. O estimulo com LPS induz a 

secreção dessas citocinas nas outras sublinhagens (AIRmax
SS

, AIRmin
RR

 e AIRmin
SS

);  

f) a expressão gênica de il-1β, il-6, tgf-β e ifn-γ é mais intensa nos macrófagos dos 

animais AIRmax
RR

 e AIRmax
SS

 estimulados com BCG que nos  tratados com 

tioglicolato.  
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