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RESUMO 

 

OLIVEIRA, L. M.  Efeito da suplementação materna com RA durante a 

amamentação no sistema imunológico da prole de camundongos. 2018. 107p Tese 

(Doutorado em Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018 

 

O ácido retinoico (RA), metabolito ativo da vitamina A, exerce ampla atividade biológica 

sobretudo na modulação da resposta imunológica. A interação do RA com os seus 

receptores nucleares induz a transcrição de genes que atuam na homeostase de sítios 

imunológicos, principalmente no tecido linfóide associado à mucosa intestinal (GALT). 

O RA promove a diferenciação de células T reguladoras CD4+CD25+Foxp3+, a migração 

de células efetoras para a mucosa intestinal induzindo a expressão de CCR9 e α4β7, além 

de inibir a diferenciação de linfócitos T helper (Th) 17 no intestino, garantindo a 

homeostase intestinal. Entretanto, eventos mediados pelo RA durante o desenvolvimento 

do sistema imunológico neonatal ainda não são totalmente conhecidos, principalmente no 

contexto materno-fetal.  Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da 

suplementação materna com RA, durante a amamentação, no sitema imunológico da 

prole. Para tanto, camundongos fêmeas C57BL6 Foxp3-GFP receberam 6 doses de RA 

(1mg/gavagem), durante o período de amamentação, e o grupo controle recebeu apenas 

óleo vegetal. Os resultados mostram que a suplementação materna com RA foi capaz 

modular o sistema imunológico da prole aumentando o percentual de linfócitos T 

reguladores (Treg) esplênicos nas proles com 6 semanas de idade. Além disso, houve 

aumento percentual de linfócitos Treg, TCD4+ e TCD8+ que expressam CCR9, tanto no 

baço quanto nos linfonodos mesentéricos da mães e de suas prole, o que pode 

proporcionar a migração de células para o intestino. Este efeito foi duradouro nas proles 

até 6 semanas de idade. A suplementação materna com RA elevou o percentual de 

linfócitos Treg e linfócitos B IgA+ no intestino das proles, e a concentração de 

imunoglobulina (Ig) A fecal, mas não alterou a composição da microbiota intestinal. Nas 

mães suplementadas houve redução das concentrações séricas de IgA e IgG. Em contraste 

com o efeito tolerogênico do RA na lâmina própria do intestino, observamos o aumento 

sérico de interferon (IFN)-γ nas proles de mães suplementadas e aumento na secreção de 

IFN- por esplenócitos induzida por CL097 (agonista de Toll-like receptor 7/8), 

sugerindo que o RA pode ter um impacto importante na deficiente resposta de perfil Th1 

nos neonatos. Para averiguar o efeito modulatório in vivo da suplementação materna de 



 

 

RA, foi avaliada a indução de colite por sulfato de sódio dextrano (DSS) nas proles.  Não 

houve perda de peso acentuado nas proles de mães suplementadas com RA quando 

comprado às proles de mães controles, além de apresentarem a permeabilidade intestinal 

conservada e aumento do fator de transformação do crescimento (TGF)-β no homogenato 

intestinal, indicando menor dano no tecido epitelial do intestino. Apesar disto, o RA não 

foi capaz de inibir totalmente o processo inflamatório na colite. No conjunto, os achados 

evidenciam que a suplementação materna com RA foi importante no desenvolvimento da 

imunidade de mucosa e na manutenção da homeostase intestinal, sendo um importante 

metabólito para atenuar respostas inflamatórias. A indução sérica de IFN-γ e após 

estímulo com CL097 pode indicar o uso de RA como estratégia para potencializar 

respostas Th1, crucial contra infecções virais e bacterianas no período neonatal. 

 

Palavras chaves: ácido retinoico, imunidade neonatal, amamentação, linfócitos T 

reguladores, colite e microbiota intestinal. 

  



 

 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, L. M. Effect of maternal RA supplementation during breastfeeding on 

the immune system of the offspring. 2018. 107p Thesis (Doctor in Immunology) - 

Institute of Biomedical Sciences. University of São Paulo, São Paulo, 2018 

 

Retinoic acid (RA), the active metabolite of vitamin A, exerts extensive biological 

activity mainly in the modulation of the immune response. The interaction of RA with its 

nuclear receptors induces the transcription of genes that acts on the homeostasis of 

immunological sites, especially in gut associated lymphoid tissue (GALT). RA promotes 

the differentiation of CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T cells, migration of effector cells to 

the intestinal mucosa through gut-homing receptors CCR9 and α4β7, besides inhibiting 

the differentiation of T helper (Th) 17 cells in the gut, guaranteeing intestinal homeostasis. 

However, events mediated by RA during the development of the neonatal immune system 

are not totally known, especially in the maternal-fetal context. Thus, the aim of the study 

was to evaluate the effect of maternal RA supplementation during breastfeeding on the 

immune system of offspring. For this, C57BL/6 Foxp3-GFP female mice with 8-10 

weeks-old received 6 doses of RA (1mg / gavage) during the breastfeeding period, and 

the control group received only vegetable oil. The results show that maternal RA 

supplementation was able to modulate the offspring immune system by increasing the 

percentage of splenic regulatory T (Treg) cells in offspring at 6 weeks of age. In addition, 

there was an enhancement in the CCR9 expression on regulatory T cells and CD4+ and 

CD8+ T cells, in the spleen and in the mesenteric lymph nodes of mothers and their 

offspring, which can provide migration of cells into the gut. This effect was long-term in 

offspring up to 6 weeks of age. Maternal RA supplementation also increasing the 

percentage of regulatory T cells and B IgA+ cells in the offspring´s gut, beside increasing 

the fecal immunoglobulin (Ig) A concentration, but did not alter the composition of the 

intestinal microbiota. In the supplemented mothers, serum concentrations of IgA and IgG 

were reduced. In contrast to the tolerogenic effect of RA on intestinal lamina propria, we 

observed a serum increase of interferon (IFN)-γ in offspring and increasing in 

CL097(Toll-like receptor 7/8 agonist)-induced IFN-γ secretion by splenocytes, 

suggesting that RA may have a significant impact on the deficient Th1 profile response 

in neonates. To investigate the modulatory effect in of RA maternal supplementation, was 

evaluated the induction of colitis by dextran sodium sulfate (DSS) in the offspring. There 

was no significant weight loss in the offspring from mothers supplemented with RA in 



 

 

comparison with the offspring from control mothers, as well as having preserved 

intestinal permeability and increased transforming growth factor (TGF)-β in the intestinal 

homogenate, indicating less damage to intestinal epithelial tissue. Despite this, RA was 

not able to totally inhibit the inflammatory process in colitis. Taken together, the findings 

show that maternal RA supplementation was important in the development of mucosal 

immunity and maintenance of intestinal homeostasis, being an important metabolite to 

attenuate inflammatory responses. Induction of serum IFN-γ after TLR7/8 (CL097) 

stimulation may indicate the use of RA as a strategy to potentiate Th1 responses, crucial 

against viral and bacterial infections in the neonatal period. 

 

Key words: retinoic acid, neonatal immunity, breastfeeding, regulatory T cells, intestinal 

colitis and microbiota. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A vitamina A 

 

As vitaminas são componentes essenciais na dieta e relevantes para a 

manutenção de diversos processos biológicos. Nesse contexto, a vitamina A atua em 

várias condições biológicas que envolvem o desenvolvimento embrionário, função 

hormonal e manutenção/modulação da resposta imunológica, incluindo dos tecidos 

epiteliais e de mucosa (Mora et al., 2008; Cassani et al., 2012). 

A vitamina A é obtida pela dieta tanto em alimentos de origem animal, como 

fígado, óleo de peixe e ovos, quanto pela ingesta de vegetais ricos em carotenoides, sendo 

o β-caroteno o mais abundante (Bono et al., 2016). A deficiência da vitamina A, 

principalmente na infância, está relacionada ao aumento do risco de morbidade e 

mortalidade por doenças infecciosas (bacterianas e virais), sendo mais comuns as doenças 

do trato gastrointestinal e pulmonar. Além disto, pode ocasionar cegueira, anemia, 

prejuízo em respostas vacinais e complicações durante a gestação (Villamor e Fawzi, 

2005; Mora et al., 2008). Sendo assim, uma dieta com quantidades adequadas de vitamina 

A é vital para um bom desenvolvimento do infante, principalmente no período neonatal, 

uma vez que recém-natos possuem reservas insuficientes da vitamina e dependem, quase 

que exclusivamente, do leite materno.  

Em países de baixo poder aquisitivo é mais frequente que as crianças recebam 

quantidades insuficientes de vitamina A durante o aleitamento, tornando esta deficiência 

um problema de saúde pública. Por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde 

recomenda a suplementação com vitamina A para bebês e crianças de 6 a 59 meses de 

vida nos países em desenvolvimento (Who, 2011). No Brasil, desde 2005, existe o 

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, nas regiões Norte e Nordeste do 

país, e nos municípios das Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste contemplados no 

Programa Brasil sem Miséria, que recomenda a suplementação para bebês e crianças de 

6 a 59 meses de vida (Brasil, 2013), garantido assim, a ingesta adequada da vitamina A 

nesse período da vida. 

A preocupação com relação à deficiência da vitamina A na infância e o 

aumento do risco de morbidade e mortalidade por doenças infecciosas pode ser explicado 

pelo amplo papel que a vitamina A desempenha no sistema imunológico. De maneira bem 

resumida, pois falaremos com mais detalhes à frente, após a ingestão e absorção da 
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vitamina A ocorre o processo de metabolização, no qual, o ácido retinoico (RA, retinoic 

acid) é gerado, sendo este o metabólito ativo responsável pelas funções exercidas pela 

vitamina A. O RA desempenha papel importante na resposta imunológica de mucosa, 

promovendo a diferenciação de linfócitos T reguladores (Treg) (Sun et al., 2007) e a 

produção de imunoglobulina (Ig) A (Surman et al., 2014).  Além disso, o RA induz a 

migração de células da imunidade inata (Kim et al., 2015) e linfócitos T e B efetores para 

o intestino (Von Boehmer, 2007; Hall, Grainger, et al., 2011; Cerovic et al., 2014). 

Durante infecções, o RA pode induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias pelas 

células dendríticas (DC, dendritic cells), promovendo a ativação de linfócitos T e assim, 

a proteção da mucosa intestinal (Hall, Cannons, et al., 2011). Dessa forma o RA é 

essencial para a manutenção da homeostase e da barreira da mucosa intestinal.   

Tendo em vista seu amplo papel na resposta imunológica da mucosa 

intestinal, estudos já relataram a redução da mortalidade infantil através da suplementação 

com vitamina A (Imdad et al., 2010). Mais um dado que ressalta a importância da ingestão 

de vitamina A durante os primeiros anos de vida, no desenvolvimento da resposta 

imunológica e manutenção da vida.  

 O RA também atua durante o desenvolvimento embrionário, principalmente 

na proliferação e diferenciação de células progenitoras hematopoiéticas (Kinoshita et al., 

2000; Berggren Soderlund et al., 2005; Van De Pavert et al., 2014). Embora haja 

evidências experimentais de que a suplementação de gestantes com quantidades elevadas 

de vitamina A pode induzir efeito teratogênico no feto (Balkan et al., 1992; Niederreither 

et al., 1997), ainda assim, a deficiência de vitamina A durante a gestação causa efeitos 

prejudiciais no desenvolvimento embrionário e no desenvolvimento do sistema 

imunológico do neonato (Kinoshita et al., 2000; Van De Pavert et al., 2014), tornando 

essencial uma suplementação com quantidade adequada da vitamina durante esse 

período. 

Além das funções já relatadas, devido sua atividade reguladora, o RA é capaz 

de atuar no controle de doenças inflamatórias, não somente no intestino (Tejón et al., 

2015; Penny et al., 2016), mas em outros tecidos como: mucosa pulmonar (Goswami et 

al., 2009; Niu et al., 2016), sistema nervoso central (Saboor-Yaraghi et al., 2015; 

Mohammadzadeh Honarvar et al., 2016; Raverdeau et al., 2016) e pele (Rigopoulos et 

al., 2004; Khalil et al., 2017).  

Contudo, para a atuação do RA, primeiramente a vitamina A precisa ser 

metabolizada, e esse processo será discutido a seguir. 
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1.2 Metabolização do RA e sua via de sinalização 

 

A vitamina A pode ser obtida pelo consumo de percursores da vitamina A, ou 

seja, os carotenoides (principalmente o β-caroteno) quando proveniente de origem 

vegetal, ou na forma de ésteres de retinil, quando proveniente de origem animal (Bono et 

al., 2016). Quando os precursores da vitamina A são absorvidos, estes são esterificados 

em ésteres de retinil pela enzima lecitina retinol acitiltransferase (LRAT, lecithin retinol 

acyltransferase), obtendo a mesma forma da vitamina A de origem animal. Após esse 

processo, os ésteres de retinil são empacotados em quilomícrons e entram na circulação 

sistêmica (Erkelens e Mebius, 2017) (Figura 1). Na circulação, os quilomícrons sofrem 

ação da enzima lipase lipoproteica resultando na captura pelos hepatócitos onde sofrem 

hidrólise gerando o retinol. O retinol é estocado no fígado, principalmente nas células 

estreladas hepáticas (Mora et al., 2008). 

Quando há demanda da vitamina A pelo organismo, o retinol formado é 

transportado pela circulação sanguínea através de um complexo formado pela proteína de 

ligação do retinol (RBP, retinol binding protein) com a proteína de transporte 

transtirretina (TTR) (Azais-Braesco e Pascal, 2000). Esse complexo é reconhecido pela 

proteína transmembrana STRA6 (stimulated by retinoic acid 6), que medeia a absorção 

do retinol extracelular para o citosol (Berry et al., 2012). Ao ser absorvido, o retinol é 

oxidado em retinal pela enzima álcool desidrogenase (ADH, alcohol dehydrogenase). 

Posteriormente, no epitélio intestinal e nas DCs associadas aos linfonodos mesentéricos 

(mLN, mesenteric lymph nodes) e placa de Peyer (PP), o retinal sofre uma oxidação pela 

enzima retinal desidrogenase (RALDH, retinal dehydrogenase), obtendo-se o RA. (Mora 

et al., 2008). As células epiteliais do intestino também podem metabolizar a vitamina A, 

logo após a absorção, em retinal e RA, podendo liberar o RA diretamente na mucosa 

intestinal (Erkelens e Mebius, 2017).  

O RA é gerado em múltiplas formas ativas estereoisoméricas, como a all-

trans, 9-cis e 13-cis (Berggren Soderlund et al., 2005; Campo-Paysaa et al., 2008), sendo 

a forma all-trans (atRA) a mais abundante no organismo (Arnold et al., 2012). O RA 

sinaliza via receptores nucleares, como o receptor de ácido retinoico (RAR, retinoic acid 

receptor) e o receptor retinoide X (RXR, retinoid X receptor) para regular a transcrição 

de seus genes-alvo (Schuster et al., 2008; Hall, Grainger, et al., 2011). Os receptores 

formam heterodímeros, sendo o RAR composto por três isoformas principais (,  e γ) 
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que interagem com todas as formas do RA, enquanto o RXR, que também possui 

isoformas ,  e γ, interage, principalmente, com o 9-cis RA (Hjertson et al., 2003). O 

RA também pode sinalizar através do receptor ativador da proliferação de peroxissomos 

beta (PPAR-, peroxisome proliferator-activating receptor beta), formando um 

heterodímero com o RXR, importante no metabolismo de lipídeos e na homeostase da 

glicose  (Mora et al., 2008).  

O controle da concentração do RA nos tecidos é realizado por um grupo de 

enzimas pertencentes a família 26 do citocromo P450 (CYP26, cytochrome P450 family 

26), que catalisa o RA gerando formas oxidadas (5,8-epoxi RA, 4-hidroxi RA e 18-hidroxi 

RA), evitando seu acúmulo no organismo e controlando suas concentrações fisiológicas 

(Sakai et al., 2001).  

 

 

Figura 1. Metabolização e sinalização do RA. (A) A vitamina A e seus precursores (β-caroteno) 

obtidos da dieta são absorvidos pelas células do epitélio intestinal e esterificados em ésteres de 

retinil pela enzima LRAT. (B) Os ésteres de retinil são empacotados em quilomícrons e entram 

em circulação sanguínea onde são capturados pelos hepatócitos e armazenados como retinol. (C) 

O retinol liga-se à RBP no fígado e é transportado através da corrente sanguínea. Este complexo 

é reconhecido pelo STRA6, que medeia a absorção do retinol extracelular para o citosol. (D) Após 

a captação, o retinol é oxidado em retinal pela enzima ADH. Posteriormente, em DCs CD103+, o 

retinal é oxidado pela enzima RALDH para gerar RA. (E) Células do epitélio intestinal também 

podem metabolizar a vitamina A após absorção do retinal em RA, que pode ser liberado 
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diretamente na mucosa intestinal. (F) A RA interage com receptores nucleares, como o RAR e o 

RXR, para regular a transcrição de vários genes-alvo, pela ligação aos elementos responsivos ao 

ácido retinoico (RAREs, retinoic acid-responsive elements) no DNA. (G) O controle da 

concentração do RA nos tecidos é realizado por um grupo de enzimas pertencentes à família 26 

do citocromo P450 (CYP26), que catalisa o RA presente no citosol para gerar as formas oxidadas. 

(Adaptado, (Oliveira et al., 2018) ) 

 

1.3 Impacto do RA na resposta imunológica 

 

O RA pode atuar de diferentes formas, tanto nas células envolvidas na 

imunidade inata, quanto nas células da imunidade adaptativa (Figura 2), e apesar de 

exercer um papel mais relevante em mucosas, principalmente na mucosa intestinal, 

também exibe papel sistêmico importante, promovendo a homeostase em diferentes 

tecidos.  

 

Figura 2. Papel do RA nas células do sistema imunológico. (A) Associado as citocinas pró-

inflamatórias, o RA contribui para a ativação das DCs e para a geração de células T efetoras; (B) 

o RA também promove modulação de macrófagos, inibindo mediadores inflamatórios e liberação 

de TNF e NO; (C) ativa ILC3, especialmente células LTi, que são necessárias para a formação de 

tecidos linfóides, inclusive durante o desenvolvimento fetal; (D) induz a expressão das moléculas 

α4β7 e CCR9 em linfócitos e ILCs e o direcionamento dessas células para o intestino e promove 

o equilíbrio de células Th17 / Treg no GALT, assegurando tolerância, mas também é capaz de 

induzir Th17 na presença de infecção e inflamação; e (E) promove a ativação de células B e sua 

diferenciação em plasmócitos. (Adaptado, (Oliveira et al., 2018)) 
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1.3.1 Efeito do RA em DCs e na indução da migração de células imunes 

para a mucosa intestinal 

 

A mucosa intestinal é exposta a uma variedade de antígenos e possui um 

ambiente tolerogênico para suprimir a resposta imunológica aos antígenos ingeridos e à 

microbiota, prevenindo a exacerbação da resposta inflamatória. Em paralelo, este 

ambiente também é capaz de gerar resposta imune efetora aos patógenos.  

O balanço entre a tolerância e a resposta efetora é direcionado principalmente 

pelas células apresentadoras de antígeno (APC, antigen presenting cells), especialmente 

DCs (Siddiqui e Powrie, 2008). Já foi visto em camundongos que o RA é capaz de regular 

a diferenciação dos precursores das DCs da medula óssea em percussores de DCs de 

mucosa pela indução  da expressão da integrina α4β7, garantindo a migração dessas 

células para o trato gastrointestinal, originando assim, as DCs CD103+CD11b+ da mucosa 

intestinal  (Czarnewski et al., 2017). A população de DCs nos tecidos linfoides associados 

à mucosa intestinal (GALT, gut associated lymphoid tissue) com fenótipo CD103+ é 

responsável pela manutenção da homeostase, por ser capaz de promover a indução de 

linfócitos Treg Foxp3+ e de proporcionar a migração de células reguladoras e efetoras 

para o GALT (Von Boehmer, 2007; Hall, Grainger, et al., 2011; Cerovic et al., 2014).  

A migração das células T mediada pelas DCs no GALT está relacionada com 

a sua capacidade de sintetizar o RA (Eksteen et al., 2009; Hall, Grainger, et al., 2011), 

uma vez que essas DCs possuem alta expressão das enzimas RALDH 1 e RALDH 2, 

responsáveis pela conversão do retinal em RA, tornando-as as principais sintetizadoras 

deste metabólito (Agace e Persson, 2012). Desta forma, no momento da apresentação do 

antígeno, as DCs CD103+ liberam o RA capaz de passar livremente pela membrana 

celular da célula alvo. No núcleo o RA sinaliza via receptor RARα induzindo a transcrição 

das regiões promotoras do gene da subunidade α4 da integrina α4β7 e do gene para o 

receptor de quimiocina CCR9  (Hall, Grainger, et al., 2011), proporcionando a expressão 

de α4β7 e CCR9 na membrana celular. Assim a integrina α4β7 e o CCR9 são capazes de 

interagirem com a quimiocina CCL25 e a molécula de adesão MadCAM-1, 

respectivamente (Eksteen et al., 2009; Wang et al., 2010). Como o MAdCAM-1, está 

presente nas vênulas do mLN e nas PP, e a CCL25 é produzida pelas células epiteliais do 

intestino, essa combinação garante a migração não só de linfócitos T, como também de 

outras células imunes (linfócitos B, células linfoides inatas) para o intestino (Iwata et al., 
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2004; Eksteen et al., 2009; Wang et al., 2010; Hammerschmidt et al., 2011; Kim et al., 

2015).  

Com relação a migração de células linfoides inatas (ILCs – innate lymphoid 

cells) para o intestino, o RA atua principalmente nas ILCs 1 e 3.  As ILCs podem ser 

divididas em três subgrupos principais ILC1, ILC2 e ILC, baseados na expressão dos 

fatores de transcrição T-bet, GATA3 e RORt, e perfil de citocinas, como interferon 

(IFN)- e fator de necrose tumoral (TNF – tumor necrosis fator) (ILC1), interleucina (IL)-

5 e IL-13 (ILC2) ou IL-17 e IL-22 (ILC3). Nesse contexto, as ILC 1 e 3 são muito 

importantes contra infecções virais e bacterianas na mucosa intestinal (Kim et al., 2015), 

o que torna relevante o papel do RA na migração dessas células para o intestino, garantido 

maior proteção contra doenças infecciosas intestinais. 

Outro papel importante das DCs CD103+ é promover a indução de células 

TCD4+CD25+Foxp3+ (Treg) importantes para a manutenção do ambiente tolerogênico no 

GALT. Além das DCs CD103+, outras DCs RALDH+ presentes na lamina própria do 

intestino delgado, na pele e mucosa pulmonar, também sintetizam RA (Sun et al., 2007; 

Guilliams et al., 2010; Ruane et al., 2013) sendo as DCs RALDH+ do intestino capazes 

de induzir Treg na presença do TGF- (Mucida e Cheroutre, 2007; Sun et al., 2007). 

Assim, é possível afirmar que as DCs produtoras de RA, ou seja, as DCs RALDH+, são 

DCs de perfil tolerogênico.  

Contudo, o RA também pode participar da maturação e ativação de DCs, pois 

em conjunto com citocinas pró-inflamatórias, o RA induz o aumento na expressão do 

Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC - Major Histocompatibility 

Complex)-II e CD86 em DCs derivadas de monócitos (MoDCs) (Geissmann et al., 2003), 

e, durante infecções, sinalização pelo RA pode induzir a produção de citocinas pró-

inflamatórias em DCs e, por sua vez, promover a diferenciação de células T efetoras (Hall, 

Cannons, et al., 2011). Dessa forma, a ação do RA vai depender do contexto imunológico, 

podendo ativar ou suprimir respostas imunológicas, garantindo a homeostase. 

 

1.3.2 Efeito do RA nos linfócitos T 

 

O RA desempenha papeis distintos nas subpopulações de linfócitos T, 

dependendo do ambiente em que está inserido e da subpopulação em questão. Sendo 

assim, o RA pode influenciar no balanço das respostas dos linfócitos TCD4+ tendo maior 
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relevância no balanço da resposta de linfócitos T auxiliares (Th –T helpers) Th1 e Th2, 

além do balanço na diferenciação e na resposta Treg/Th17.  

A diferenciação de células T naïve para as diferentes subpopulações depende 

de fatores do microambiente da resposta inflamatória inicial e das citocinas secretadas 

pelas populações de células ativadas. Entre as citocinas envolvidas neste processo, a IL-

12 é secretada principalmente por APCs e favorece a diferenciação de células Th1 

(Coffman et al., 1991), que secretam IL-2 e IFN-. Já a IL-4 contribui para a diferenciação 

de células Th2, caracterizado pela expressão do fator de transcrição GATA3 e  secreção 

de IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, favorecendo a produção de anticorpos IgE em humanos e 

de IgE e IgG1 em camundongos (Coffman et al., 1991).  

Os relatos sobre o papel do RA no balanço das respostas de perfil Th1/Th2 

são controversos. Alguns estudos indicam que concentrações elevadas de RA podem 

promover a diferenciação de células T naïve em Th2 pela indução da expressão do gene 

para IL-4 (Mora et al., 2008), além de modular a produção de IL-12 das APCs, inibindo 

a diferenciação das células Th1 (Iwata et al., 2003) e induzindo a expressão de fatores de 

transcrição GATA3 e STAT 6, importantes na manutenção da resposta Th2 (Mora et al., 

2008; Siddiqui e Powrie, 2008). O uso in vitro de agonistas do receptor RXR também 

favorece o desenvolvimento das células Th2 (Stephensen et al., 2007). Entretanto, 

trabalhos mais recentes sugerem que a deficiência de vitamina A está relacionada com 

aumento da incidência de asma em crianças devido a prejuízos na formação da mucosa 

pulmonar e manutenção do epitélio das vias aéreas (Marquez e Cardoso, 2016).  Já em 

modelo experimental de asma induzida por ovalbumina, a deficiência vitamina A induz 

citocinas do perfil Th2, como IL-5 e IL-13, aumentando assim a inflamação pulmonar 

(Cui et al., 2016). Contudo, administração oral de RA atenua a inflamação pulmonar em 

decorrência do aumento da população de células T reguladoras no pulmão (Goswami et 

al., 2009; Niu et al., 2016).  

Em relação a resposta de perfil Th1, apesar do RA inibir a diferenciação desse 

perfil, é essencial para a estabilidade e manutenção de células Th1 por reprimir o fator de 

transcrição RORγt, importante para indução de células Th17 (Brown et al., 2015). Além 

disto, apresenta um papel importante na manutenção de respostas antígeno-específicas, 

visto que camundongos deficientes de vitamina A mostram prejuízo na resposta Th1 após 

imunização com ovalbumina e toxina colérica (Hall et al., 2011). 

Mas é no balanço entre as respostas Treg/Th17 em que o RA tem maior 

importância, principalmente durante repostas inflamatórias na mucosa intestinal. 
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Conforme abordado anteriormente, a mucosa intestinal, por ser exposta a diversos 

antígenos, necessita de um balanço eficiente entre tolerância e a resposta efetora, para que 

respostas imunológicas não se tornem exacerbadas causando inflamações crônicas e 

danos teciduais. Nesse contexto, o RA produzido pelas DCs RALDH+ presentes na lâmina 

própria do intestino propicia a geração de Treg, na presença de TGF- (Mucida e 

Cheroutre, 2007; Sun et al., 2007). A diferenciação de Treg a partir de células TCD4 

naïve se dá por um mecanismo dependente de RA no qual o atRA promove a acetilação 

das histonas no promotor do gene para Foxp3, fazendo com que a cromatina fique frouxa, 

o que facilita a transcrição gênica (Coombes et al., 2007; Von Boehmer, 2007; Pino-

Lagos et al., 2011). 

O RA também controla a diferenciação de células T com perfil inflamatório 

no GALT, suprimindo a diferenciação de células T naïve em Th17 na mucosa (Wang et 

al., 2010), principalmente pelo bloqueio da sinalização via IL-23 e IL-6. Por outro lado, 

a IL-6 é capaz de inibir a geração de Treg, favorecendo a expansão de Th17 em 

camundongos com colite (Duriancik et al., 2010; Collins et al., 2011).  

Os linfócitos Th17 são gerados na presença de IL-6 e IL-21 e de baixas 

concentrações de TGF- na mucosa intestinal, principalmente em inflamações crônicas 

(Collins et al., 2011; Moore et al., 2011). São capazes de secretar citocinas como IL-17A, 

IL-21 e IL-22 e promovem o controle de infecções bacterianas e fúngicas nas mucosas 

(Hall, Grainger, et al., 2011). O RA possui um papel ambíguo nas Th17, pois, apesar de 

inibir a geração de linfócitos Th17, durante as infecções na mucosa intestinal, baixas 

concentrações de RA na presença de IL-6 induz a geração de linfócitos Th17, 

potencializando a resposta protetora na mucosa (Uematsu et al., 2008). 

Além disso, o RA é essencial para a geração in situ de linfócitos Th17 na 

mucosa intestinal durante a infecção causada por Toxoplama gondii (Hall, Cannons, et 

al., 2011). Desta forma, o RA exerce papel tolerogênico na mucosa saudável e 

inflamatório em respostas infecciosas, garantindo a proteção. 

O RA também induz a migração de células Th17 e outras células efetoras para 

o GALT. A expressão de CCR9 é importante para a migração de células para o intestino 

delgado (jejuno e íleo), enquanto que a integrina 47 propicia a migração de células por 

toda extensão do intestino (Wang et al., 2010). Contudo, a suplementação oral com RA 

em camundongos com inflamação crônica no íleo é capaz de atenuar a inflamação, por 

restaurar o balanço entre as populações Th17 e T reguladoras, elevando o número de DC 
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CD103+ e a expressão de RALDH 2, por um mecanismo de feedback positivo, 

aumentando, assim a concentração de RA na mucosa (Wang et al., 2010; Collins et al., 

2011). Além disso, camundongos submetidos a uma dieta deficiente de vitamina A são 

mais suscetíveis ao desenvolvimento de colite induzida por sulfato de sódio dextrano 

(DSS - dextran sulfate sodium) e câncer de colón devido ao agravamento da inflamação 

crônica no intestino (Okayasu et al., 2016). Dessa forma, o RA faz um balanço entre a 

geração de células T reguladoras e Th17, mantendo a homeostase da mucosa intestinal. 

Nos linfócitos TCD8+, o efeito do RA está mais relacionado com indução da 

migração dessas células para o GALT e mucosas e não em sua diferenciação, sendo 

importante durante infecções virais. Nesse contexto, foi visto que a administração de RA 

é capaz de estabelecer uma resposta protetora antiviral em camundongos, por aumentar a 

migração e a geração de linfócitos T CD8+ e células de memória (Tan et al., 2011), 

capazes de inibir a infecção pelo vírus da gastroenterite na mucosa intestinal (Chen et al., 

2016). 

 

1.3.3 Efeito do RA na diferenciação de linfócitos B e produção de IgA. 

 

O RA também exerce papel importante na resposta humoral, sendo essencial 

para a produção de linfócitos B secretores de anticorpos IgA (Mora et al., 2006; Hall, 

Grainger, et al., 2011). A administração oral de RA em camundongos deficientes de 

vitamina A mostrou-se eficiente em reestabelecer a produção de IgA após vacinação 

contra influenza (Surman et al., 2014). Além disto, a deficiência de vitamina A e zinco 

leva a diminuição de IgA sérica e uma diminuição acentuada da imunidade humoral de 

mucosa (Kheirouri e Alizadeh, 2014). Neste sentido, estudos mostraram que o uso do RA 

como adjuvante vacinal, potencializa a resposta imunológica, tanto em camundongos 

adultos quanto neonatos, sendo um importante fator para a indução de resposta 

imunológicas, principalmente em fases precoce da vida (Ma et al., 2005; Ma e Ross, 

2005). 

Os retinoides também são descritos como cofatores para estimulação e 

proliferação dos linfócitos B, capazes de acelerar a linfopoiese dessas células e aumentar 

seu número no baço, decorrentes do aumento de fatores de transcrição EBF1 e Pax-5, 

essenciais para o desenvolvimento de linfócitos B  (Morikawa e Nonaka, 2005). Além 

disso, também acelera a maturação de linfócitos B humanos e sua diferenciação em 

células produtoras de anticorpos  (Morikawa e Nonaka, 2005). 
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O RA também induz a diferenciação de linfócitos B esplênicos aumentando 

a expressão de CD138 e IgG de membrana celular por induzir a expressão da enzima 

deaminase induzida pela ativação (AID - activation induced deaminase), responsável pela 

indução da troca de classe de anticorpos, e a expressão do fator regulador do interferon 4 

(IRF4, interferon regulatory factor 4), envolvido na geração de plasmócito e produção de 

IgG (Chen e Ross, 2007; Indrevær et al., 2015). E, assim como ocorre nas outras células 

imunológicas, o RA também favorece a migração e sobrevivência de células B na geração 

preferencial de IgA no intestino. 

Portanto, a vitamina A possui um papel multifatorial na modulação da 

resposta imune, na homeostase e na indução de resposta reguladora e/ou efetora. 

Entretanto, ainda não está totalmente determinado como a suplementação materna com 

RA, via amamentação, pode influenciar no desenvolvimento imunológico do neonato, 

período marcado por uma imaturidade imunológica e dependência de fatores maternos 

para proteção contra infecções e desenvolvimento do sistema imunológico. 

 

1.4 O sistema imunológico no período neonatal e o impacto da vitamina 

A 

 

Devido à baixa exposição de antígenos durante o desenvolvimento 

intrauterino, o período neonatal é caracterizado pela ausência de memória e relativa 

imaturidade celular, com diminuição numérica e funcional das DCs, dos linfócitos T, B e 

ILCs em relação aos adultos (Adkins et al., 2004; Takeda et al., 2005; Futata et al., 2012). 

Essas características no período neonatal fazem da imunidade materna uma importante 

ferramenta para garantir a proteção contra os patógenos e na manutenção da homeostase 

imunológica. 

Contudo, algumas particularidades da resposta imune inata do neonato atuam 

para compensar o lento desenvolvimento da resposta imune adaptativa, como um 

aumento da resposta inflamatória aos agonistas de receptores Toll-like (TLRs) e NOD-

like (NLRs) pelos granulócitos. Estes receptores reconhecem padrões moleculares 

conservados em microrganismos como bactérias, fungos e vírus iniciando vias de 

sinalização que resultam na produção de citocinas pró-inflamatórias e maturação das 

células favorecendo o desenvolvimento da resposta adaptativa (Khoo et al., 2011).  

As ILCs, além de atuarem na manutenção de barreiras em mucosas e no 

controle de bactérias comensais, também conferem a proteção contra patógenos, o que as 
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torna essenciais no período neonatal por participarem do desenvolvimento do GALT. As 

células indutoras de tecido linfoide (LTi), um dos subtipos de ILC3, promovem a 

formação de tecidos linfoides, como as PP, essenciais para o estabelecimento de respostas 

imunológicas eficientes (Bostick e Zhou, 2016).  

Já as DCs derivadas de monócitos provenientes de cordão umbilical mostram 

baixa expressão de moléculas coestimuladoras após estímulo com lipopolissacarídeo 

(LPS), quando comparadas às DCs de adultos, resultando em menor capacidade de 

apresentação de antígenos e polarização para respostas de perfil Th1 (Goriely et al., 

2001). Em resposta à maioria dos ligantes de TLRs os monócitos e as DCs plasmocitoides 

secretam menos IL-12p70 e IFN-α (Hallwirth et al., 2002).   

Como as DCs secretaram menos IL-12, há uma diminuição da resposta Th1 

e desvio para Th2, em especial em camundongos (Adkins et al., 2004). Além disto, após 

a ativação de linfócitos T, a secreção preferencial de IL-4 e IL-13 é devida à 

hipometilação na região reguladora dos genes IL4 e IL13, enquanto há uma regulação 

epigenética do promotor de IFN-γ inibindo a diferenciação para resposta Th1 (Adkins, 

2007; Rose et al., 2007). Dessa forma, existe um desvio para um perfil de resposta Th2 

no período neonatal, o que prejudica a formação de respostas às infecções bacterianas e 

virais, que são recorrentes nesta fase e durante a infância. 

Além da diminuição quantitativa e qualitativa das DCs e células T, a falta de 

um microambiente anatômico apropriado para a interação entre as DCs e as células T e 

B, pode gerar diferenças fenotípicas e funcionais das células B, que refletem na baixa 

produção de anticorpos. Assim, a resposta humoral neonatal é mais tardia, com 

quantidades menores de anticorpos e de menor duração, pois as poucas células B maduras 

do neonato expressam menos CD40 que, somado com a diminuída expressão de CD40L 

nas células T, contribuem para a baixa produção de IgG, IgA e IgE (Bot e Bona, 

2002). Outro fator que prejudica a resposta humoral é a formação inadequada dos centros 

germinativos (CG) em neonatos, regiões presentes nos órgãos linfoides, onde ocorre a 

interação de linfócitos T auxiliares foliculares (TFH) e linfócitos B, com posterior troca de 

classe e maturação da afinidade dos anticorpos.  

Por esses motivos, o aleitamento é essencial não só para proteção como 

também para o desenvolvimento do sistema imunológico do neonato (Ma et al., 2008), 

através da transferência de anticorpos, citocinas e TGF-, que podem propiciar a 

formação ou proliferação de populações de linfócitos Treg, além da transferência de 

células maternas à prole. (Verhasselt et al., 2008). A transmissão de células da mãe para 
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a prole pode ser evidenciada em camundongos GFP+ (Green fluorescent protein), por 

duas vias independentes: placentária e amamentação. A transferência de células maternas 

por via placentária é evidenciada em 50% da prole e situam-se nos órgãos, como timo, 

baço e fígado. Após o nascimento, o colostro de camundongos tem uma composição de 

leucócitos semelhante aos humanos, com 50-70% de granulócitos, 10-20% de monócitos, 

3-10% de células T e menos que 2% de células B (Zhou et al., 2000). Contudo, a migração 

trans-epitelial é feita por 3-4% de células T que migram para as PP, baço e timo, sendo 

evidenciado o número máximo no período de 3 a 4 semanas após o nascimento (Ma et 

al., 2008).   

A vitamina A é transferida pelo leite materno como retinol (Garcia et al., 

2005) e pode influenciar no desenvolvimento da resposta imune do neonato. A 

suplementação com vitamina A durante o período neonatal confere uma melhor resposta 

antígeno-dependente em camundongos adultos jovens, mostrando que o impacto pode 

ocorrer até o estágio adulto (Sankaranarayanan et al., 2007). 

Além disso, as concentrações maternas de RA durante o desenvolvimento 

neonatal têm grande impacto no sistema imunológico do infante. Proles de camundongos 

deficientes de vitamina A, apresentavam órgãos linfoides secundários menores devido a 

redução da população de células LTi, responsável pela indução dos tecidos linfoides 

durante a fase neonatal (Van De Pavert et al., 2014). Isso ocorre devido ao RA materno, 

durante a gestação, ser essencial para o desenvolvimento de LTi fetal, pois aumenta o 

fator de transcrição RORγt nos percursores de ILCs. Com isso, a resistência às infecções 

é prejudicada, pois não há a formação adequada de estruturas imunológicas necessárias 

para a resposta aos patógenos. Da mesma forma, o RA é necessário na fase pós-natal para 

a geração de células ILC3 e LTi intestinais em animais adultos, uma vez que sua 

deficiência ou o bloqueio da sinalização RA-RAR reduz o desenvolvimento de tecido 

linfoide entérico  (Goverse et al., 2016). 

Tendo em vista que o sistema imunológico da prole ainda está em 

desenvolvimento e a relação entre a redução da mortalidade infantil e suplementação com 

vitamina A (Imdad et al., 2010), acreditamos que a suplementação materna com RA 

durante o período de amamentação possa modular o sistema imunológico da prole 

trazendo benefícios para a mesma. 

Desta forma, a hipótese do trabalho é que a suplementação materna com o 

RA pode modular a resposta imune da prole, aumentando a migração de linfócitos T para 

o intestino, contribuindo, dessa forma, com o desenvolvimento da imunidade da mucosa 



24 

 

intestinal no período neonatal, além de atuar reduzindo inflamações agudas na mucosa 

intestinal devido a seu papel tolerogênico. 
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2. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste trabalho nos permitem concluir que: 

 A suplementação materna com RA durante a amamentação possui um 

importante impacto na maturação e homeostase da mucosa intestinal 

das proles, induzindo a migrações de linfócitos Treg e aumento de 

linfócitos B IgA+
 e IgA fecal; 

 

 A homeostase intestinal favorecendo um ambiente mais tolerogênico 

foi evidenciada pelo processo inflamatório mais tênue na colite 

induzida por DSS das proles de mães suplementadas com RA; 

 

 Apesar do efeito tolerogênico, a suplementação materna com RA pode 

potencializar o desenvolvimento de resposta Th1, que pode sobrepor 

a diminuição de IFN-γ presente no período neonatal.  
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