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Resumo 

Carmona, P. Papel da resposta celular antígeno-específica na tolerância 
operacional. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2016. 
 
 

A tolerância operacional (TO) é um raro fenômeno que ocorre em 

indivíduos transplantados, que permanecem com função estável do aloenxerto, 

sem rejeição, após a suspensão de drogas imunossupressoras, por pelo 

menos um ano. A compreensão de mecanismos envolvidos na tolerância 

operacional poderá contribuir para a elaboração de novas terapias 

imunorreguladoras, na clínica do transplante. Investigamos se, no estado de 

tolerância operacional, há um perfil funcional diferencial de resposta imune 

celular antígeno-específica, dirigida a três grupos de antígenos relevantes no 

alotransplante: aloantígenos do doador (peptídeos HLA-DR), antígenos de 

patógenos (peptídeos do CMV – citomegalovírus) e autoantígenos (peptídeos 

da Hsp60 – Proteína de choque térmico 60, com funções imunológicas, 

imunorreguladora (REGULA) e pró-inflamatória (INFLAMA). Analisamos a 

produção de citocinas (por Luminex) e a proliferação de diferentes 

subpopulações de células T CD4+ (por FACS), com funções, 

predominantemente, REGULA ou INFLAMA, frente aos três tipos de antígenos, 

comparativamente entre TO (n=6) e Rejeição Crônica (RC: n=8), indivíduos 

com função estável do enxerto, usando imunossupressores (EST: n=8) e 

indivíduos saudáveis (SAU: n=7). Em concordância com nossa hipótese, a 

resposta celular é modulada, de forma diferencial, na tolerância operacional, 

ocorrendo um desvio funcional da resposta a peptídeos HLA-DR do doador 

para um perfil REGULA, enquanto é preservado o perfil INFLAMA na resposta 

a peptídeos do patógeno (CMV).  Apesar das diferenças nas respostas aos 

peptídeos do CMV entre TO e RC (p=0,02 e p=0,02 para citocinas e 

subpopulações regula e p=0,008 e p=0,003 para citocinas e subpopulações 

inflama), houve preservação do perfil INFLAMA na TO, em relação ao estado 

fisiológico, com indução/aumento das citocinas inflamatórias IL-1B, IL-17, IFN-

y, MCP-1 e MIP-1B, com algum grau de inibição de citocinas 

imunorreguladoras, e inibição da proliferação de células Tregs, sugerindo 



serem importantes mecanismos na preservação da imunocompetência, na 

tolerância operacional. Na resposta celular a autoantígenos, destacamos o 

peptídeo N6 que induziu um perfil significativamente diferente na TO (mais 

REGULA), em relação à RC (mais INFLAMA) (p=0,001 para citocinas regula; 

p=0,04 para citocinas inflama), principalmente pelo aumento/indução da 

produção de IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, na TO, sugerindo que o peptídeo N6 

possa ter uma contribuição nos mecanismos na TO, favorecendo a produção 

dessas citocinas com atividade imunorreguladora. Considerando a diferença 

significativa do perfil funcional de resposta aos aloantígenos do doador entre 

TO (REGULA) e RC (INFLAMA) (p=0,0007 para citocinas regula e p <0,0001 

para citocinas inflama), principalmente pela inibição das citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1B, IL-8, IL-12, IL-17, G-CSF, IFN-y e MCP-1, na TO, 

concluímos que o desvio REGULA da via indireta de alorreconhecimento 

dirigida a peptídeos HLA-DR do doador, com inibição dessas citocinas, tenha 

um papel importante nos mecanismos envolvidos na tolerância operacional. Em 

conclusão os mecanismos em curso na tolerância operacional, modulam a 

resposta celular antígeno-específica dirigida a desafios antigênicos no 

transplante, envolvendo o desvio REGULA da resposta a peptídeos HLA-DR do 

doador, a participação da autoimunidade imunorreguladora à Hsp60, ao 

mesmo tempo em que há preservação da resposta inflamatória a patógenos.  

 

Descritores: Transplante de rim, Tolerância ao transplante, Rejeição de 

enxerto, Linfócitos T, Citocinas, Antígenos, Citomegalovírus, chaperonina 60. 
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Operational tolerance (OT) is a rare phenomenon, taking place in 

transplanted individual who do not reject, following the complete withdrawal of 

immunosuppressive drugs for at least one year. Understanding the mechanisms 

involved in operational tolerance will contribute to opening new pathways for the 

development of novel immunoregulatory therapies, in transplantation. We 

investigated whether the state of operational tolerance displays a functionally 

differential profile of the antigen-specific cellular response, directed to three 

groups of antigens, relevant in the context of allotransplantation: donor 

alloantigens (HLA-DR peptides), pathogen-derived antigens (cytomegalovirus 

peptides - CMV) and autoantigens (peptides derived from the Hsp60 – self-

antigen displaying immunoregularory (REG) and proinflammatory (INFLAMMA) 

properties). We determined cytokine production (by Luminex) and the 

proliferative response of different CD4+ T cell subsets (by FACS), displaying 

predominantly REG or INFLAMMA activities, in response to the three types of 

antigens, comparing OT (n=6) with Chronic Rejection (CR: n=8), individual with 

stable graft function, taking conventional immunosuppression (Sta: n=8), and 

healthy individuals (HI: n=7). In concordance with our hypothesis, the cellular 

immune response is differentially modulated in operational tolerance, giving rise 

to an immunoregulatory deviation in the response to HLA-DR donor peptides, 

preserving the proinflammatory response to pathogen peptides (CMV). Despite 

significant differences in the responses to CMV peptides, between OT and CR 

(p=0.02 and p=0.02 for REG cytokines and CD4+ subsets; p=0.008 and 

p=0.003 for INFLAMMA cytokines and CD4+ subsets), OT is able to preserve 

the INFLAMMA response in relation to the physiologic state (HI). This 

INFLAMMA profile of the response to CMV peptides is maintained by the 

induction/increase of the proinflammatory cytokines, IL-1B, IL-17, IFN-γ, MCP-1 

and MIP-1B, some inhibition of REG cytokines and inhibition of Treg 

proliferation, suggesting that these are important mechanisms in the 



preservation of immunocompetence to deal with pathogens, in OT. In the 

cellular response to autoantigens, we highlight the N6 peptide that induced a 

differential profile in OT (REG profile) compared to CR (INFLAMMA profile) 

(p=0.001 for REG cytokines; p=0.04 for INFLAMMA cytokines), due to the 

induction/increase of IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, in OT, suggesting that N6 may 

contribute to the underlying mechanisms in OT, favoring the production of these 

immunoregulatory cytokines. Taken the marked differences in the response to 

donor alloantigens, between OT (predominantly REG) and CR (predominantly 

INFLAMMA) (p=0.0007 for REG cytokines and p <0.0001 for INFLAMMA 

cytokines), due to the inhibition of the proinflammatory cytokines, IL-1B, IL-8, IL-

12, IL-17, G-CSF, IFN-γ and MCP-1, in OT, we conclude that the 

immunoregulatory deviation in the indirect pathway of allorecognition, directed 

to donor HLA-DR peptides, leading to the inhibition of these cytokines, has an 

important role in the mechanisms of tolerance. In conclusion, the ongoing 

immunoregulatory mechanisms in operational tolerance, modulate the antigen-

specific cellular response to relevant antigenic challenges in allotransplantation, 

involving a REG deviation in the response to donor HLA-DR peptides, together 

with the participation of immunoregulatory autoimmunity to Hsp60, while 

preserving the proinflmammatory response to pathogens.   

 

Keywords: kidney transplantation, transplantatiion tolerance, graft rejection, T-

lymphocytes, Cytokines, Antigens, Cytomegalovirus, chaperonin 60. 
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1. Introdução 

 

 Imunobiologia do Transplante  

 
 O transplante de órgão é uma importante modalidade terapêutica capaz 

de substituir tecidos ou órgãos com falência irreversível. Na clínica, dentre os 

vários transplantes de órgãos, o mais frequente é o transplante renal. No Brasil, 

no período de 2005 a 2015, cerca de 90% dos transplantes realizados foram de 

rim (ABTO, 2015).  

Pode-se dizer que grande parte do conhecimento existente sobre a 

imunobiologia dos transplantes, dá-se pelos estudos envolvendo transplante 

renal. Grandes avanços foram dados na clínica para manter a função do 

enxerto a longo prazo, mas a despeito disso muitos desafios clínicos persistem, 

e um destes e a rejeição (Nankivell e Kuypers, 2011). 

A rejeição do órgão consiste na deterioração funcional e estrutural do 

enxerto podendo culminar na perda completa de sua função (Lechler et al., 

2003). Após o transplante, o processo cirúrgico já promove um microambiente 

inflamatório, logo após uma intensa atividade inflamatória é estabelecida 

decorrente da interação do linfócito T e seu receptor (TCR, do inglês, T cell 

receptor) com as moléculas de MHC (complexo principal de 

histocompatibilidade, do inglês, major histocompatibility complex) (Watts, 

1997). 

Em humanos, as moléculas MHC são chamadas de antígenos 

leucocitários humanos (HLA do inglês, Human Leukocyte Antigens) que são os 

principais antígenos polimórficos contra os quais está dirigida, a resposta 

alogeneica. Os genes que fazem parte do sistema HLA em humanos localizam-
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se no cromossomo 6, tendo, assim, uma variabilidade muito grande entre 

indivíduos. As moléculas do sistema HLA são classificadas em classe I (HLA-A, 

B e C) que são expressas por células nucleadas, e moléculas de classe II que 

são expressas, principalmente, em células apresentadoras de antígeno (APCs, 

do inglês, Antigen Presenting Cells), (HLA-DR, DP e DQ) (Krensky et al., 1990; 

Mandelbrot, 2010) ou em células ativadas que expressam MHC classe II, após 

expostas a citocinas como o IFN-y, como por exemplo,  as células endoteliais e 

linfócitos T (Mandelbrot, 2010). 

As moléculas HLA são os principais alvos de reconhecimento antigênico 

pelos linfócitos T. Assim, quando doador e receptor não apresentarem as 

mesmas moléculas HLA, o receptor reconhece as moléculas do doador, 

culminando na ativação do sistema imune, o que desencadeia respostas 

inflamatórias dirigidas ao enxerto (Rapaport et al., 1965, Muller et al., 2011), 

levando à rejeição do órgão transplantado, se o sistema imune não for 

suprimido (Klein J. et al., 2000; Almoguera, B. et al., 2014).  

Apesar das moléculas HLA do doador, expressas na superfície celular do 

aloenxerto, serem os principais alvos de reconhecimento pelos linfócitos T é 

importante destacar que a alorreatividade também pode induzir uma resposta 

imune com perfil imunorregulador, como descrito para a via indireta de 

alorreconhecimento, por nosso grupo (Spadafora-Ferreira et. al., 2001) e por 

outros (Waaga et. al., 2001).  
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Mecanismos da rejeição  

 

A rejeição no transplante renal é mediada por diversos mecanismos e 

componentes imunológicos. Ela é classificada de acordo com critérios 

adotados em Banff, em função de alterações histopatológicas e fatores 

imunológicos envolvidos (Solez et al., 2007). A rejeição pode ser classificada 

como aguda ou crônica, mediada por células T ou por anticorpos (Solez et al., 

2007; Haas et al., 2013).  

A rejeição aguda mediada por anticorpos ocorre quando há anticorpos na 

circulação de receptores, com especificidade para antígenos expressos nas 

células do enxerto. A ligação desses anticorpos às células-alvo desencadeia a 

ativação do sistema complemento, cascata de coagulação, das cininas que 

levam à trombose e necrose do tecido (Magee, C. C., 2006; Wahrmann et al., 

2006). Há relatos de indivíduos que possuem anticorpos dirigidos ao 

aloenxerto, não fixadores de complemento, possuem um prognóstico 

semelhante aos indivíduos sem anticorpos dirigidos ao aloenxerto (Cornell et 

al., 2008), sugerindo que a ativação do sistema complemento determina um 

pior prognostico do transplante. A rejeição aguda mediada por células T, é 

caracterizada por células infiltrantes no órgão, inflamação monocítica e 

linfocitária, ativação e proliferação de células T auxiliares o que leva à lesão 

tecidual e necrose (Kindt, 2007). Esse tipo de rejeição, em geral, responde bem 

às terapias imunossupressoras.  

Mesmo com avanços laboratoriais e o desenvolvimento de novas terapias 

imunossupressoras, a rejeição crônica (RC) é a maior limitação para o sucesso 

do transplante alogeneico de órgãos (Nankivell et al., 2003). Ademais, como 



4 

 

citado anteriormente, em pacientes transplantados com rejeição crônica, 

tumores e as infecções são mais frequentes devido ao uso de 

imunossupressores (Toungouz et al., 2003).  

No transplante renal a rejeição crônica mediada por anticorpos, pode 

apresentar depósitos de C4d (um produto da degradação do componente C4 

da via clássica do complemento), nos capilares peritubulares e nas alças dos 

capilares do glomérulo, podendo ocorrer também a presença de anticorpos 

doador específicos no soro. Na rejeição crônica mediada por células T, há 

presença de fibrose intersticial, infiltrado mononuclear e atrofia tubular, 

infiltração com células mononucleares, inflamação intersticial, fibrose e 

glomerulonefrite (Solez et al., 2007).  

O que diferencia a fase aguda da crônica, é a formação de fibrose 

levando à perda da função do órgão ou tecido (Ibrahim et al., 1995). Além 

disso, ambos os mecanismos celulares e humorais podem existir, ao mesmo 

tempo, no processo de agressão do enxerto. Os mecanismos efetores da 

rejeição incluem, principalmente, a citotoxicidade mediada por linfócitos T ou 

dependentes de anticorpos, produção de citocinas e sua ação lítica devido ao 

recrutamento de células inflamatórias, ativação do complemento, e reação de 

hipersensibilidade tardia (Cai e Terasaki, 2005; Coelho & Kalil, 2009), entre 

outros.  

É importante lembrar que, diante de intensas respostas inflamatórias ao 

longo da vida, o sistema imune possui mecanismos reguladores essenciais na 

manutenção da homeostase do organismo (Monk et al., 2006; Rowe et al., 

2006). Na alorreatividade devido ao intenso estímulo inflamatório 

desencadeado pelo enxerto há um desequilíbrio dessas respostas reguladoras, 
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sendo necessário o uso de drogas imunossupressoras para manutenção da 

sobrevida enxerto. 

As drogas imunossupressoras disponíveis, atualmente, são capazes de 

inibir a rejeição aguda, suprimindo a resposta mune inflamatória, entretanto, 

pouco controlam o desenvolvimento da rejeição crônica, além de causarem 

efeitos colaterais significativos como, desordens metabólicas, mielossupressão 

e nefro e cardiotoxicidade (Demirkiran et al., 2008), alta suscetibilidade a 

infecções (Fishman & Rubin, 1998), malignidades (Dantal et al., 1998; Hojo et 

al., 1999).  

Entre as principais drogas imunossupressoras estão: a ciclosporina A e o 

tacrolimus que, além de agir inibindo a atividade da calcineurina, podem causar 

efeitos adversos como nefrotoxicidade e hipertensão arterial (Nankivell et al., 

2004). O mofetil micofenolato e a azatioprina que têm ação inibidora de IMPDH 

(enzima inosinomonofosfato-desidrogenase), mas apresentam efeitos como 

mielossupressão. Os corticosteróides afetam a concentração e função de 

leucócitos; a rapamicina inibe a transcrição de RNA mensageiro, mas pode 

causar problemas de cicatrização, hiperlipidemia (Borie et al., 2004), além de 

afetar a qualidade de vida do indivíduo transplantado.  Também são usados no 

transplante renal, imunobiológicos, como o ATG (globulina anti-timocitária) e o 

anticorpo monoclonal anti-CD3 (Mota et al., 2009). Permanece o desafio de 

minimizar os efeitos colaterais das drogas imunossupressoras  (Danger et al., 

2008) e proporcionar esquemas com menores doses (Page et al., 2012).  
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Imunorregulação no Transplante 

 

Após o estímulo dos linfócitos pelos antígenos do doador, as células 

estimuladas polarizam seu perfil para atividades pró-inflamatória ou 

imunorreguladora. Com a polarização do perfil celular ocorre maior ou menor 

produção de citocinas associadas ao perfil celular adotado. É importante 

destacar que os linfócitos Th diferenciam-se em subpopulações que são 

capazes de produzir diferentes citocinas e, exercerem funções auxiliares 

distintas. É importante destacar que linfócitos T com outras especificidades 

antigênicas, inclusive dirigida a autoantígenos, como as Hsps, são recrutados e 

podem participar da resposta imune ao alotransplante (Caldas et al., 2006). 

As citocinas são proteínas de baixo peso molecular produzidas por 

diferentes tipos de células e que agem de maneira autócrina, parácrina e 

endócrina, sendo frequentemente envolvidas na propagação e controle da 

resposta imunológica (Tonet e Nobrega, 2008). Elas são peças chave no 

processo de comunicação celular, e no transplante possuem papel, por vezes, 

predominantemente inflamatório. Na presença das citocinas IL-2, IL-18 e TNF-

α, as APCs, os linfócitos T ativados e células NK levam ao aumento de células 

Th1 que são células envolvidas com respostas inflamatórias exacerbadas 

(Cardoni et al., 2005) 

 Citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo: interleucina-1β (IL-1β), 

interleucina-6 (IL-6), interleucina-8 (IL-8), fator de necrose tumoral (TNF-α), 

interferon-γ (IFN-γ), interleucina-2 (IL-2) e quimiocinas são descritas como 

indutoras do aumento do processo inflamatório (Belotto, 2011) estando 
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relacionadas à rejeição aguda, fibrose intersticial, atrofia celular e infecções 

(Cardoni et al., 2005). 

Foi observado em enxertos renais com rejeições agudas, maior 

expressão de citocinas com perfil predominantemente Inflama MCP-1/CCL2 e 

CCR5 (receptor celular de RANTES, MIP-1α e MIP-1β) na região túbulo 

intersticial justacortical (Robertson, 2000; Ruster et al, em 2004), também, 

maior expressão de IL-6 (Oliveira, 1997) e MCP-1/CCL2 (Robertson, 2000).  

Em contrapartida às pro-inflamatórias, as citocinas anti-inflamatórias são 

caracterizadas por atuarem na diminuição do processo inflamatório, pela 

inibição de citocinas pró-inflamatórias, dentre elas destacam-se: a interleucina-

4 (IL-4), interleucina-10 (IL-10), interleucina-13 (IL-13), assim como, o receptor 

antagonista da IL-1 (IL-1ra) (Belotto, 2011).  

As citocinas podem apresentar diversos papeis biológicos na biologia do 

transplante renal, tais como, comunicação celular, recrutamento, diferenciação 

e ativação de diversos subtipos celulares (Hu e Knetchle, 2006). 

As células T CD4+ são um grupo heterogêneo, funcionalmente, que 

apresentam diversas populações distintas (Mosmann et al., 1986). Em estudos 

iniciais, foi descrito que células T naives não produziam IL-4, no entanto, ao 

serem estimuladas pelo receptor de célula T (TCR, do inglês Tcell receptor) na 

presença de IL-4, podiam torna-se produtoras dessa citocina (Killar et al., 1987; 

Le Gros et al., 1990). A diferenciação de células T CD4+ auxiliares (Th, do 

inglês T helper cells), para um perfil Th2, pela ação de IL-4, e diferenciação de 

células Th1 pela ação de IL-12, parecia bem estabelecida. No entanto, 

observou-se que a citocina IL-12 induzia uma produção de IFN-y, mediada pela 

expressão de T-bet (um fator de transcrição), levando ao aumento na produção 
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de IFN-y, cuja neutralização diminui a diferenciação de células para um perfil 

Th1 (Szabo et al., 2000; Lighvani et al., 2001).  

As células T CD4+ são importantes na rejeição de enxertos alogeneico 

(Krieger et al., 1996; Zhao et al., 2000). A participação de células T CD4+ é 

intensificada quando há disparidade no MHC de classe II entre o receptor e o 

doador, assim como as células T CD8+ participam da rejeição mediada por 

disparidades no MHC classe I, em relação a alorreatividade pela via direta 

(Rosenberg et al.,1987; Christianson et al., 1993).  

As populações de células T podem ser caracterizadas em subpopulações 

com diferentes funções, como células T reguladoras (CD25+CD127-Foxp3+), 

efetoras (CD28+CD127+CD45RA-CD27-), células T naive (CD45RA+CD62L+) e 

de memória: memória central (CCR7+CD27+CD45RA-); memória efetora 

(CCR7-CD27-CD45RA-) e memória efetora altamente diferenciada - TEMRA 

(CD45RA+CD62L-) (Hamann et al., 1997; Sallustro et al., 1999, Fukada et al., 

2002).  

 As células T naive, ao encontrar o antígeno em órgãos linfoides, podem 

se ativar, proliferar e gerar clones, diferenciando-se em células T efetoras 

(Estágio de Expansão). Após a eliminação do antígeno, há morte de 

aproximadamente 90% das células efetoras (Estágio de Contração ou Morte) 

(Kaech et al., 2002). Nesta etapa, ocorre também, diminuição dos mediadores 

inflamatórios, e, ocorre a transição de células T CD4 efetoras, para células T 

CD4 de memória (McKinstry et al., 2008).  

As células restantes serão aquelas que sobreviveram a este processo 

(estágio de memória), de forma que, quanto maior o número de células 

efetoras entrando em apoptose ou morte, menor a quantidade de células T de 
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memória (Kaech et al., 2002). As células T de memória podem ser ativadas por 

baixas quantidades do antígeno (Lanzavecchia e Sallustro, 2001).  

As células T CD4+ efetoras têm funções específicas como secreção de 

citocinas e indução da diferenciação de células T CD8+ (capazes de eliminar 

células que apresentam antígeno que estimulou a expansão clonal). Sendo 

também responsáveis pela ativação e modulação da produção de 

imunoglobulinas em células B. 

As células T de memória podem ser definidas como qualquer célula T 

que tenha entrado em contato com um antígeno estando em uma fase pós 

efetora (McKinstry et al., 2008), sendo normalmente encontradas por longos 

períodos após a exposição ao antígeno, permanecendo presentes na 

circulação sanguínea e no baço (Dutton et al.,1998). As células T CD4+ de 

memória, são capazes de estimular APCs, linfócitos B e células T CD8, tendo a 

capacidade de reconhecer um antígeno específico, iniciar uma resposta rápida 

e secretar citocinas pró-inflamatórias (McKinstry et al., 2008). 

 As subpopulações de células T de memória central, são caracterizadas 

por expressar CCR7 e produzir a citocina IL-12 após a reativação, atuando nos 

órgãos linfoides secundários, o que auxilia na geração de células efetoras. As 

células T de memória efetora expressam baixos níveis de CCR7 (McLeod et 

al., 2009), as quais estudamos neste trabalho. Portanto, as células T de 

memória são funcionais e fenotipicamente heterogêneas (Berard e Tough, 

2002).  

Além dos linfócitos com atividade inflamatória, células T reguladoras 

também possuem um papel importante na imunobiologia do transplante. As 

Treg fazem parte dos mecanismos de tolerância, e atuam suprimindo ou 
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controlando respostas inflamatórias, sendo assim, importantes na manutenção 

da homeostase imunológica (Josefowicz e Rudensky, 2012).  

As Tregs são classificadas como Treg tímicas (Abbas et. al., 2008), que 

adquirem capacidade imunorreguladora durante o seu desenvolvimento no timo 

foram chamadas, inicialmente, de Treg naturais (Kyewski e Klein, 2006). No 

entanto, a nomenclatura tem sido rediscutida, argumentando-se ser mais 

adequado não usar o termo natural e sim usar o termo em relação à sua 

origem tímica (Abbas, et. al., 2008), ou Treg induzidas periféricas (iTregs), 

quando adquirem atividade supressora na periferia, em diferentes contextos de 

respostas imunes, in vivo.   

 As Tregs tímicas são CD4+, têm capacidade imunossupressora, 

expressam a cadeia α (alfa) do receptor de IL-2 (CD25), e o fator de transcrição 

Foxp3 (do inglês, forkhead box P3)  (Kyewski e Klein, 2006; Chen et al., 2003), 

são, geralmente, autorreativas e são selecionadas positivamente, no timo, a 

despeito de apresentarem alta avidez a antígenos próprios (Sakaguchi et al., 

1995; Muller et al., 2011; Hsieh et al., 2012). A expansão de Tregs tímicas in 

vivo, parece ser importante na regulação da inflamação em diferentes 

contextos, inclusive no transplante (Nishimura et al., 2004). É relatado que o 

maior número de células Tregs e da expressão de mRNA do gene de Foxp3 

estão, associados ao momento de diminuição da imunossupressão em 

indivíduos com função estável do enxerto, mas não em indivíduos com 

rejeição, sugerindo que as Tregs favorecem a indução de um perfil 

imunorregulador e o controle da inflamação no enxerto (Pons et al., 2008). 

Assim, tanto na tolerância ao próprio como no contexto de transplante, as 
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células Tregs tímicas e induzidas desempenham um papel importante no 

controle da inflamação. 

As células Treg induzidas podem ter diferentes especificidades 

antigênicas, inclusive dirigida à proteína de choque térmico 60 (Zanin-Zhorov et 

al., 2006), e diferentes fenótipos, com ou sem a expressão do fator de 

transcrição FOXP3.  Entre os diferentes fenótipos, podemos citar as Treg 

CD8+/CD28 negativas (Colovai et al., 2003), CD4+/LAP+ (do inglês latency-

associated peptide) (Hall, 2010), Tregs Th1 (Sakaguchi et al., 2008) e Tregs 

Th2. Sabe-se que a citocina IL-2 contribui para a sobrevivência das células T 

efetoras na periferia, porém a utilização de anticorpos bloqueadores 

neutralizantes anti-IL-2, in vitro, anula a função supressora das células Tregs, 

indicando que a IL-2 é também importante para as Tregs (Lafaille, et al., 2002; 

Thornton et al., 2004).   

As células Tregs têm a habilidade de suprimir inflamação tecido-

específica, em resposta a antígenos expressos diretamente em tecidos 

inflamados (Cohen, 2000), e sua ativação, geração e indução podem ser 

desencadeadas no início da resposta imune celular (O´Gorman et al., 2009). 

Estas células também exercem atividade imunorreguladora por diversos 

mecanismos: inibem a proliferação de células T efetoras, principalmente pela 

secreção de IL-10, mas podem também produzir TGF-β (fator de crescimento 

transformador , do inglês, Transforming growth factor ) (Chen et al., 1994; 

Sakaguchii et al., 1995), por mecanismos de interações célula-célula, entre 

outros.  

A participação de células Treg no contexto do transplante, na indução de 

tolerância, se restringem a modelos experimentais. Por exemplo, em 
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transplante de pele, foi observado que células Tregs antígeno-específicas in 

vivo, podem mediar uma imunossupressão protegendo o enxerto (Nishimura et 

al., 2004), por outro lado, podem ser induzidas, in vitro, por diferentes 

protocolos experimentais, visando o seu uso em terapia celular em diversas 

condições patológicas, para o controle de inflamação. 

Em estudos do nosso grupo, foram encontrados baixos números da 

população de células Treg CD4+CD25hiFoxp3+ em indivíduos transplantados 

com rejeição crônica (Moraes-Vieira et al., 2010), sugerindo que a sua 

deficiência esteja envolvida no processo de RC.  

 Células Tregs são essenciais para tolerância ao próprio (Sakaguchi, 

2004) e na tolerância alogeneica (Braudeau et al., 2007; San Segundo et al., 

2010) no contexto do transplante, sendo inibidas pelas citocinas IFN-y, IL-2, IL-

4, IL-10 e IL-27, secretadas por células Th1 e Th2, atuando como mediadoras 

do recrutamento de neutrófilos para locais da inflamação (Ivanov, et al., 2007; 

MacGeachy e Cua, 2008). 

 

Tolerância Imunológica 

 

O sistema imune é fundamental no equilíbrio biológico do organismo, 

atuando como uma rede complexa integrada, capaz de interagir com 

componentes celulares e moleculares próprios (autoantígenos), e antígenos 

exógenos. Sua ação envolve a captação de sinais do microambiente que 

modulam a resposta imune, mantendo o estado de tolerância imunológica ao 

próprio, ao mesmo tempo em que é capaz de eliminar microrganismos 
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patogênicos e células tumorais prejudiciais ao organismo.  (Kyewski e Klein, 

2006).   

A tolerância ao próprio é um estado de não agressão ao próprio 

organismo e é, atualmente, classificada de duas formas: central (que ocorre 

nos órgãos linfóides primários: no timo, para os linfócitos T, e na medula óssea, 

para os linfócitos B), e a periférica (que ocorre nos órgãos linfóides periféricos: 

linfonodos e baço) (Kyewski e Klein, 2006; Kindt et al., 2007). 

Os precursores de linfócitos T chegam ao timo, passam por um processo 

de amadurecimento e sofrem seleção positiva ou negativa (Anderton et al., 

2001; Savage e Davis, 2001). Na seleção positiva, os timócitos se ligam com 

intensidade intermediária a antígenos próprios apresentados pelas moléculas 

MHC, são selecionados positivamente, amadurecem e saem para a periferia 

povoando os órgãos linfoides periféricos (Liu, 2006). Na seleção negativa, 

ocorre forte ligação aos antígenos próprios apresentados pela molécula MHC, 

e os timócitos morrem por apoptose, ou por negligência, quando não se ligam a 

antígeno algum (Anderton et al., 2001; Savage e Davis, 2001; Hsieh et al., 

2012; Rouhani et al., 2014).  A seleção tímica parece desempenhar um 

importante papel na autotolerância exercida pelos linfócitos T, tanto por 

diminuir a possibilidade de maturação de timócitos autorreativos de alta avidez, 

que podem ser ativados e se tornar agressivos na periferia, como pela seleção 

de células Tregs (Cohen, 1992; Cohen, 2007;  Muller et al., 2011).   

O fator de transcrição AIRE (do inglês, autoimmune regulator ou 

regulador autoimune), expresso nas células epiteliais da medula do timo, é 

determinante na expressão de antígenos próprios tecido-específicos no timo 

(Ruan et al., 2007). Na tolerância central, o fator de transcrição AIRE parece 
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desempenhar um papel importante na tolerância ao próprio, e acredita-se que o 

processo de tolerância central seja importante para a manutenção da 

homeostase e da tolerância ao próprio.  

Esta expressão parece ser fundamental para a manutenção da 

homeostase, uma vez que mutações que levam à não expressão deste gene 

(AIRE), induzem o desenvolvimento de doenças autoimunes (Liston e 

Goodnow, 2005). Sua importância parece ser devida tanto à eliminação de 

clones T e B fortemente autorreativos, e potencialmente patogênicos, como à 

seleção positiva de células Tregs autorreativas (Anderson et al., 2002; 

Anderson et al., 2005).  

Acredita-se que a tolerância periférica seja mediada por um processo de 

contínuo reconhecimento de antígenos próprios. Na periferia, a regulação da 

atividade efetora de linfócitos pode ocorrer por diversos mecanismos como: (i) 

incapacidade de proliferação e produção de IL-2 por linfócitos (Knoechel et al., 

2006); (ii) não ativação de linfócitos, pela falta de sinais coestimulatórios, após 

o encontro do linfócito com o antígeno, ou ativação do sinal supressor pela 

molécula CTLA-4 (Anderton et al., 2001; Zheng et al., 2007); (iii) apoptose pela 

repetida estimulação antigênica dos linfócitos T (Anderson et al., 2005); 

culminando na eliminação de células autorreativas efetoras (Wells et al., 2001); 

(iv) ignorância das células T pela não ligação do linfócito a qualquer antígeno 

(Miller e Heath, 1993); (v) pela indução e atuação de células T reguladoras 

(Tregs) (Chen et al., 2004; Carrier et al., 2007a; Carrier et al., 2007b; Li et 

al.,2015), células T CD8+ de memória (Rao et al., 2010) e células B 

reguladoras, cuja atividade parece estar relacionada com a produção de IL-10 

(Iwata et al., 2011; Rosser et al., 2015); (vi) pela participação de células 
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dendriticas (DC) tolerogênicas (Harryet al., 2010); (vii) pelo desvio da resposta 

imune celular de Th1 para Th2 e, provavelmente também (Li., 2014), (viii) pela 

participação de anticorpos com propriedades imunorreguladoras.  

Outros contextos de regulação que se tornaram clássicos na imunologia, 

mostram a importância dos processos biológicos que ocorrem na vida intra-

uterina para a tolerância imunológica alogeneica na relação materno-fetal. 

Acredita-se que múltiplos caminhos da tolerância alogeneica tenham 

sido selecionadas ao longo da evolução, sendo ela fundamental na 

perpetuação da espécie em todos os animais com reprodução sexuada e 

fecundação interna. Assim, a tolerância imunológica materno-fetal que é 

alogênica, pode ser muito importante para se compreender a tolerância 

imunológica no transplante alogeneico (Erlebache, 2013), pois, embora haja 

uma resposta inflamatória dirigida ao feto, há predominância de uma resposta 

imunorreguladora (Caetano, 2009). Apesar de não se ter uma compreensão 

dos mecanismos que protegem o feto, supõe-se que o trofoblasto (que não 

apresenta a molécula HLA-DR) e a expressão de HLA-G possuam função 

importante neste estado de tolerância imunológica, pois fazem interface entre 

as células maternas e fetais (Hviid TV, 2006).  

Acredita-se, hoje, que diferentes tipos celulares e vários mecanismos 

imunorreguladores ativados, individualmente ou em conjunto, frente às diversas 

experiências imunológicas vividas pelo indivíduo, ao longo da vida, sejam 

cruciais na manutenção do equilíbrio biológico. Diversos desses mecanismos 

imunorreguladores têm sido descritos como atuantes na imunobiologia do 

transplante. 
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Proteína de Choque Térmico – Hsp60 

 

 Na Teoria da Seleção Clonal, postulou-se que os clones de linfócitos T 

autorreativos seriam eliminados no timo, sendo liberados para a periferia, 

somente aqueles não reativos ao próprio (Burnet, 1959). Essa teoria trouxe 

uma importante contribuição para a compreensão sobre o funcionamento do 

sistema imune e durante várias décadas era a visão mais aceita do sistema 

imune. Hoje, sabe-se que as células autorreativas fazem parte do repertório 

fisiológico do sistema imune (Cohen, 2000, Luna et al., 2007; Lio e Hsieh, 

2010), podendo resultar em respostas imunes tanto pró-inflamatórias como ter 

atividade imunorreguladora. As Tregs tímicas são exemplos de células 

autorreativas com atividade regula inflama. Esses dados têm dado suporte para 

a o conceito de autoimunidade benéfica e imunorreguladora, em contraposição 

ao conceito dominante nos anos 50’ de que a autoimunidade ocorria apenas na 

doença.  

As Hsps (do inglês, Heat Shock Proteins ou proteínas de choque 

térmico) (Wheeler et. al., 1995; Pockley et al., 2005; Zanin-Zhorov et al., 2003), 

descobertas por Ferruccio Ritossa e colaboradores  (Ritossa, 1962), são 

proteínas chaperonas amplamente distribuídas na natureza, e compreendem 

uma família de moléculas altamente conservadas, presentes em todas as 

células eucarióticas e procarióticas (Hightower e Guidon, 1989). As Hsps foram 

descritas, primeiramente, em larvas de Drosophila melanogaster onde os 

genes se alteravam durante a incubação em resposta ao aumento da 
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temperatura (Ritossa, 1964). São moléculas conservadas evolutivamente, 

apresentando importância em todas as células vivas (Van Eden et al., 2005).  

As Hsps são classificadas de acordo com o peso molecular (Hsp10, 

Hsp40, Hsp60, Hsp65, Hsp70, Hsp90, além das Hsps pequenas). Expressas, 

constitutivamente, em todos os seres vivos, são moléculas conservadas 

filogeneticamente e têm sido apontadas como alvo de reconhecimento cruzado 

após a resposta a antígenos de microrganismos nas infecções, induzindo 

autoimunidade patológica (Lamb et. al., 1989).  

As Hsps aumentam em diversas situações de estresse metabólico, como 

em células com deficiência nutricional, estresse oxidativo, aumento da 

temperatura, tratamento com drogas anti-inflamatórias, exposição a 

mediadores de inflamação e infecção viral (Morimoto e Santoro, 1998). Além 

disso, respostas Hsp-específicas favorecem a proteção contra infecções 

microbianas (Zügel e Kaufmann, 1999).  

 Na “Teoria do perigo”, proposta por Matzinger e Fuchs, destacam-se 

também respostas imunes dirigidas a antígenos não necessariamente 

infecciosos, mas sinalizadores de “perigo” como as proteínas de estresse, que 

desencadeiam respostas imunes inflamatórias (Fuchs e Matzinger, 1996; 

Matzinger et. al., 2002). Esta teoria foi objeto de intenso debate na comunidade 

científica. Sabe-se, porém, que as proteínas de estresse nem sempre 

desencadeiam uma resposta imune inflamatória e podem também estar 

envolvidas na imunorregulação (Cohen, 2007). 

Há dados na literatura apontando que as Hsps podem ativar linfócitos T 

via receptor TLR2 (do inglês, Toll-like receptor 2), portanto, na presença de alta 

concentração de Hsp60, o TLR2 aumenta a adesão celular de células T (Zanin-
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Zhorov et al., 2003). Em experimentos com camundongos transplantados, foi 

mostrado que a alta expressão de Hsp60 no camundongo receptor selvagem 

leva a um retardo na rejeição do aloenxerto de pele e o desvio de resposta Th1 

para Th2, podendo regular a resposta imune ao aloenxerto (Birk et al., 1999). 

Há trabalhos mostrando que indivíduos apresentando casos graves de 

esclerose múltipla apresentam altos níveis de autoanticorpos contra a hsp60, 

em comparação a indivíduos saudáveis (Quintana et al., 2008). 

A interação da Hsp60 com células do sistema imune pode induzir 

respostas pró inflamatórias e imunorreguladoras (REGULA/INFLAMA), nosso 

grupo tem investigado a resposta imune à Hsp60 no contexto do transplante. 

Temos dados mostrando ocorrer uma resposta imune celular dirigida à proteína 

Hsp, em condições inflamatórias, na resposta ao aloenxerto (Caldas et al., 

2004), e no período tardio pós alotransplante em momentos de estabilidade do 

enxerto (Caldas et al., 2006).  

Também, foi observado que indivíduos sadios têm resposta proliferativa 

de linfócitos T à Hsp60 (Granja, 2000), e que PBMCS estimuladas com HSP60, 

em humanos, produzem citocinas IL-10 (Caldas, 2005). Dados do nosso grupo, 

mostram também que autoanticorpos anti-Hsp60 humana estão distribuídos na 

população (Victora et al., 2007) indicando uma resposta humoral fisiológica, 

relacionada com a manutenção da homeostase.  

As Hsps podem estar envolvidas na tolerância ao aloenxerto, em 

modelos experimentas, sendo alvo de reconhecimento pelos linfócitos T 

presentes no enxerto, além das moléculas MHC (Pockley, 2001). No contexto 

do transplante renal humano, nosso grupo sugeriu um papel imunorregulador 

para a Hsp60, com base nas observações de que populações de linfócitos T 
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periféricos e infiltrantes do enxerto podem produzir IL-10, in vitro, em resposta 

ao estímulo com a proteína Hsp60 (Caldas et al., 2006). Além disso, também 

foi observado um perfil Th2 com produção de IL-4, associado a períodos 

tardios do pós transplante, sem rejeição, sugerindo como o repertório T reativo 

à Hsp60 estaria envolvido na regulação da resposta imune, no transplante 

humano (Granja et al., 2004). 

 Considerando que o equilíbrio REGULA/INFLAMA é essencial na 

manutenção do equilíbrio biológico, favorecendo uma resposta efetora ou 

controlando a inflamação (Coelho e Faria, 2011), em diferentes contextos, 

analisaremos se os peptídeos da Hsp60 podem também participar da 

imunobiologia da tolerância operacional, resultando em autorreatividade celular 

com um perfil diferencial imunorregulador.  

 

Tolerância operacional 

 

A indução de tolerância ao aloenxerto, tem sido bem sucedida com uso 

de diversas estratégias experimentais. Mas ainda é um desafio na clínica. Nos 

modelos experimentais já foram utilizadas diferentes estratégias, como: injeção 

intratímica de antígenos do doador (Turvey et al, 1999; Jones et al, 

1998), inibição da ativação de células T pelo bloqueio da coestimulação por 

meio de proteínas de fusão (Vogel et al., 2013), transplante de medula óssea 

(Sharabi et al., 1989; Pilat  et al, 2015). Alguns destes protocolos já foram 

testados em humanos, como o transplante de medula óssea (van Rood et al., 

2002). Atualmente, existem ensaios clínicos em andamento testando-se terapia 

celular no transplante (Jeroen et al., 2015). 
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No entanto, há hoje na clínica, um grupo especial de indivíduos chamados 

de tolerantes operacionais, que apresentam função estável do enxerto, mesmo 

após a suspensão de imunossupressores por um período maior ou igual há um 

ano. Portanto, o estado de tolerância operacional (TO) é definido como um 

estado de estabilidade do órgão transplantado no qual o indivíduo apresenta 

um sistema imunológico imunocompetente, com características funcionais 

normais, sem haver sinais de rejeição (Ashton-Chess et al., 2006; Brouard et 

al.,2008; Hernandez-Fuentes e Lechler, 2010; Brouard et al, 2012). 

Apesar de parecer mais frequente nos transplantes hepáticos (Thomson 

et al., 2001; Mazariegos et al., 2005; Demetris et al., 2009), a tolerância 

operacional, tem sido descrita no transplante renal (Strober et al., 2000; 

Brouard et al., 2005; revisado por Ashton-Chess et al., 2006).  

As experiências imunológicas vivenciadas por cada indivíduo levam à 

formação de um repertório de células reativas que podem favorecer o 

desenvolvimento do estado de tolerância. É importante uma visão global dos 

diversos caminhos imunológicos que possa envolver este estado de tolerância.  

Apesar de um número crescente de publicações sobre pacientes 

tolerantes operacionais, ainda não são bem conhecidos os mecanismos 

envolvidos neste estado, e muito tem sido investigado por diferentes grupos 

(Hernandez-Fuentes e Lechler, 2010; Roedder et al, 2012, Brouard et al, 2012; 

Chowdhury et al, 2013). Determinar os principais mecanismos envolvidos no 

estado de TO, assim como biomarcadores confiáveis para o seu diagnóstico, 

pode trazer uma contribuição importante para a identificação de pacientes que 

podem, eventualmente, evoluir de forma favorável, como os TO, e mesmo para 

o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas imunorreguladoras.  
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Na análise de células T, observou-se baixo acúmulo de transcritos de 

citocinas tanto Th1, quanto Th2, podendo ser sugerido um estado de 

hiporresponsividade (Brouard et al., 2005). Também, na análise de células T 

periféricas, com o fenótipo CD4+CD25+FOXP3+
, observou-se semelhança entre 

tolerantes operacionais e saudáveis, diferentemente dos indivíduos com 

rejeição crônica, que apresentaram números inferiores (Braudeau et al., 2007), 

a análise da resposta inata no sangue periférico e no enxerto, observou que 

indivíduos tolerantes apresentavam baixa expressão de TLR4 em comparação 

com rejeição crônica (Braudeau et al., 2008).   

No contexto do transplante renal, alguns perfis diferencias foram 

relatados na literatura, como o aumento da expressão gênica de moléculas 

relacionadas à via TGF-β (Brouard et al., 2007), o repertório diferencial de TCR 

(Miqueu et al., 2010), ausência de anticorpos anti-doador HLA específicos 

(Sagoo et al., 2010) e números de células T reguladoras Foxp3 preservados 

(Louis et al, 2006; Pons et al, 2008).  

Na análise de células B em TO, no transplante renal, verificou-se a 

expressão diferencial de genes específicos de células B (Sagoo et al., 2010; 

Newell et al., 2010; Lozano et al., 2011), com maiores porcentagens e números 

absolutos de células B da periferia (Newell et al., 2010; Louis et al, 2006; Pallier 

et al., 2010) e ausência de anticorpos anti-HLA doador-específico no soro 

(Sagoo et al., 2010). Também foi observado que, em indivíduos tolerantes, as 

células B estimuladas apresentaram maior razão TGF-β/IFN-γ (Sagoo et al., 

2010).  

Nosso grupo também tem estudado potenciais mecanismos envolvidos na 

tolerância operacional no transplante renal.  Nossos principais dados mostram 
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que o grupo tolerante operacional apresenta diversas similaridades aos 

indivíduos saudáveis, em relação aos números de células B reguladoras 

(Bregs) (Silva et al., 2012) e Treg (Moraes-Vieira et al., 2012) , enquanto os 

grupos de rejeição crônica e estável, apresentam menores números dessas 

subpopulações imunorreguladoras, sugerindo que a sua preservação é 

importante nos mecanismos de TO.  

Os dados do nosso grupo também apontam que o fator GATA3 

desempenha um papel importante na indução/manutenção do estado de 

tolerância operacional, sugerindo que um desvio para a resposta imune do tipo 

Th2 possa ter uma importância na manutenção de um estado com 

características imunorreguladoras nos TO (Moraes-Vieira, 2012). A respeito do 

papel das células Th2 no transplante, há trabalhos que falam desse subtipo 

celular como tendo papel imunorregulador (Waaga et al., 2001), outros, 

destacam seu papel no processo de rejeição (Pirenne et al., 2005). Entretanto, 

de acordo com estudos do nosso grupo, os indivíduos TO, com função estável 

do enxerto e TO, parecem possuir um perfil diferenciado com aumento 

significativo da expressão de GATA-3 (Moraes-Vieira, 2012).  

Diversos pesquisadores têm comparado parâmetros imunológicos 

relacionados com a atividade das células T na tolerância operacional (Louis et 

al, 2006; Braudeau et al, 2007; Pons et al, 2008), no transplante renal e de 

transplante de fígado (Martínez-Llordella et al, 2007; Sánchez-Fueyo, 2010), e 

têm apontado diferenças imunológicas específicas de cada órgão em estado de 

tolerância operacional (Heidt e Wood, 2012). Foi visto que, pacientes em 

estado de tolerância operacional, podem apresentar aumento da produção de 

citocinas potencialmente reguladoras, como IL-10 e TGF- (Alberú et al., 2004), 
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mas  não foi observada diferença no número absoluto de células T regs entre 

indivíduos transplantados hepáticos em estado de tolerância operacional e 

indivíduos saudáveis (Li et al., 2004).  

Sabendo que os indivíduos tolerantes operacionais alcançaram um 

estado de equilíbrio com o enxerto, nos perguntamos se, neste estado 

imunorregulador, a resposta celular antígeno-especifica dirigida a três grupos 

de antígenos: aloantígenos relevantes no transplante (peptídeos da molécula 

HLA-DR), autoantígenos da Hsp60 que podem ter atividade pró-inflamatória e 

imunorreguladora, e antígenos do CMV, importantes microrganismos nas 

infecções no transplante ocorreu de forma diferencial. Apesar de os pacientes 

em TO não apresentarem maior prevalência de infecções do que a população 

em geral, há poucas informações sobre a resposta imune celular antígeno-

específica na TO, tanto em relação à via indireta de alorreconhecimento, como 

em relação à autorreatividade pró-inflamatória e imunorreguladora (Shiu et al., 

2015).  

Este estudo contribuirá para o avanço do conhecimento sobre a 

imunobiologia da TO no transplante renal e a modulação da resposta celular 

antígeno específica. Partimos da hipótese de que o indivíduo tolerante 

operacional tenha ativado mecanismos imunorreguladores e desenvolvido um 

perfil imunológico diferencial em relação à resposta imune celular antígeno-

específica.  

Dada a importância funcional de citocinas e de algumas subpopulações 

na resposta imune no desfecho do órgão transplantado, analisamos diferentes 

subpopulações de células T (linfócitos TCD4+ de memória efetora, efetoras e 

reguladoras), frente os citados estímulos antigênicos, em indivíduos 
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transplantados renais em TO, comparativamente com indivíduos em diferentes 

estados clínicos e indivíduos saudáveis. Com essas análises esperamos 

identificar parâmetros diferenciais com relação à resposta celular em indivíduos 

tolerantes operacionais. Podendo contribuir para maior compreensão deste 

estado imunológico com relação à evolução clínica do órgão transplantado, 

principalmente em relação às condições contrastantes: a tolerância operacional 

e a rejeição crônica.  
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo geral 

Determinar se o estado de tolerância operacional envolve a modulação 

funcional diferencial da resposta celular antígeno-específica em relação a três 

grupos de antígenos relevantes no transplante: antígenos do doador, antígenos 

de patógenos e autoantígenos.  

 

2.2 Objetivos específicos 

Determinar no estado de tolerância operacional, comparativamente a 

diferentes grupos clínicos e indivíduos saudáveis, 

1. O perfil de produção de citocinas predominantemente 

imunorreguladoras (REGULA) ou pró-inflamatórias (INFLAMA) na 

resposta de células mononucleadas do sangue periférico dirigida 

aos três grupos antigênicos. 

2. A resposta proliferativa de diferentes subpopulações de linfócitos 

T predominantemente REGULA ou INFLAMA dirigida aos três 

grupos antigênicos.  
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Delineamento Experimental 

 

 

 
Figura 1. Delineamento experimental. TO: Tolerante operacional; RC: Rejeição 
Crônica; EST: Estável; SAU: Saudável; PBMC: Células Mononucleadas do Sangue 
Periférico; CMV: Citomegalovírus; CFSE: do inglês, Carboxyfluorescein Diacetate 
Succinimidyl Ester; HSP: Proteína do choque térmico. REGULA: aumento da 
expressão de citocinas ou de subpopulação celular predominantemente reguladoras 
ou diminuição da expressão de citocinas ou de subpopulação celular pró-inflamatória; 
INFLAMA: aumento da expressão de citocinas ou de subpopulação celular 
predominantemente inflamatórias ou diminuição da expressão de citocinas ou de 
subpopulação celular reguladora.  
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3.2  Sujeitos de pesquisa 

Este projeto faz parte do Estudo Multicêntrico em tolerância operacional 

no Brasil, dentro do projeto coordenado pela Dra. Verônica Coelho: “Estudo do 

perfil imunológico regulador em pacientes com longo tempo de transplante de 

órgãos sólidos, em estado de tolerância operacional: bases para novas 

estratégias terapêuticas imunomoduladoras na clínica”, vinculado ao Instituto 

de Investigação Imunológica (iii) – Instituto do Milênio, CNPq (573879/2008-7), 

coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Kalil.  

Neste estudo, os sujeitos de pesquisa são provenientes dos seguintes 

centros brasileiros integrantes: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, do Hospital São Lucas (Rio Grande do Sul, 

PUC-RS), Hospital Beneficência Portuguesa (SP) e Hospital de Londrina (PR). 

O Estudo Multicêntrico está em andamento desde 2005, e o material biológico 

foi coletado de todos os grupos após assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 2), também para os novos pacientes 

recrutados. Este projeto específico foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

– HCFMUSP (CAPPesq no 0476/08). 

A análise foi realizada em três grupos clínicos diferentes, seguindo o 

desenho experimental representado na figura 1:  

Grupo TO- tolerante operacional: pacientes estáveis, com mais de um ano de 

transplante sem o uso de drogas imunossupressoras (1 ano). 

Grupo RC- rejeição crônica: indivíduos com mais de um ano de transplante 

com diagnóstico de rejeição crônica, diagnosticado por biópsia. 
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Grupo EST- função estável do enxerto: transplantados com mais de um ano de 

transplante, com doses habituais de imunossupressores. 

Grupo SAU- indivíduos saudáveis. Doadores ou não de órgãos.  

A seleção dos pacientes é feita pelos seguintes critérios: Função estável: 

Limite de clearance de creatinina >45ml/min, não apresentando variação 

negativa de clearance > 10% nos últimos 6 meses. Rejeição crônica: é medida 

clinicamente pelo aumento do nível de creatinina (superior a 2,0 mg/dl) no 

período de 4 a 6 meses, na ausência de fatores como nefrotoxicidade por 

drogas ou doenças e comprovada por biópsia renal, sendo verificada 

histologicamente por alterações vasculares caracterizadas por fibrose intimal e 

intersticial, atrofia difusa dos glomérulos, tubular, avançando para insuficiência 

renal crônica. Tolerância operacional: não utilização de imunossupressores por 

um período igual ou maior a 1 ano.  

Neste estudo, analisamos ao todo, 6 indivíduos tolerantes operacionais 

(TO), 8 com rejeição crônica (RC), 8 estáveis com doses habituais de 

imunossupressores (EST) e 7 indivíduos saudáveis SAU), em um total de 29 

sujeitos de pesquisa. Todos os indivíduos estudados possuem dados clínicos 

(Tabela 1) e demográficos (ANEXO 1). Para alguns ensaios, nem todos os 

indivíduos puderam ser estudados, por limitação de material, apontamos esta 

informação nos resultados.  

     

3.3 Material coletado: Para a realização dos experimentos, foram feitas 

coletas de 40 ml de sangue em tubos com heparina. 
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Tabela 1. Dados clínicos nos diferentes grupos de estudo 

Grupo Clínico 
Sujeito de 
Pesquisa 

Origem do 
enxerto 

Nº Total 
Disparidades 

HLA 

Tipificação HLA-DR 
Infecções (pós TX ou pós TO ou pós IE) 

Sorologia 
CMV Receptor Doador 

TO 
N=6 

Ltx03 Fal 3 DR-1, DR-7 DR-1, DR-4 Não CMV+ 

Ltx10 VA (irmã) 1 DR-3, DR-17 DR-4, DR-17 Não CMV+ 

Ltx16 VA (irmã) 0 DR-13, DR-16 DR-13, DR-16 Não  CMV+ 

Ltx62 VA 3 DR-4, DR-0 DR-4, DR-0 Não CMV+ 

Ltx90 VA 0 DR-1, DR-3 DR-1, DR-3 Não CMV+ 

Ltx91 VA 0 DR-3, DR-13 DR-3, DR-13 Não CMV+ 

RC 
N=8 

Ltx04 Fal 6 DR-3, DR-13 DR-12, DR-8 HZ CMV+ 
Ltx05 Fal 6 DR-4, DR-0 DR-17, DR-9 HCV; HS; CDD; AMID, rCMV; PNMN  CMV+ 

Ltx13 VA (pai) 2 DR-4, DR-13 DR-15, DR-13 rCMV; HPV; PNMN; HS; IU; TBC; ERI  CMV+ 
Ltx24 Fal 5 DR-10, DR-16 DR-4, DR-10 rCMV; H1N1 CMV+ 

Ltx26 VNA 5 DR-14, DR-8 DR-7, DR-17 HZ; PANCag; PNMN CMV+ 

Ltx79 VNA 3 DR-4, DR-0 DR-15, DR-0 POLIv, TBC, HZ CMV+ 

Ltx80 VA (mãe) 0 DR-7, DR-0 DR-7, DR-0 PNMN; CS; POLIV; HZ CMV+ 

Ltx87 VA (mãe) 0 DR-7, DR-0 DR-7, DR-0 CMV; EBV; RUB, HAV; PNMN; IU CMV+ 

EST 
N=8 

Ltx11 Fal 6 DR-15, DR-3 DR-1, DR-7 rCMV; HbsAg CMV+ 
Ltx12 Fal 6 DR-11, DR-13 DR-1, DR-7 CDD; rCMV CMV+ 

Ltx14 Fal 3 DR-8, DR-14 DR-14, DR-17 Sem intercorrências CMV+ 

Ltx19 Fal 3 DR-0, DR-13 DR-13, DR-4 HS CMV+ 

Ltx22 Fal 3 DR-13, DR-15 DR-4, DR-13 Nd CMV+ 

Ltx31 VA (irmã) 3 DR-3, DR-11 DR-11, DR-18 CDD CMV+ 

Ltx33 Fal 5 DR-11, DR-14 DR-1, DR-14 Nd CMV+ 

Ltx71 Fal 2 DR-4, DR-13 DR-13, DR-13 rCMV CMV+ 

SAU 
N=7 

Ltx18 ------- ------- DR-14, DR-17 ------- Não CMV+ 

Ltx36 ------- ------- DR-1, DR-14 ------- Não CMV+ 

Ltx37 ------- ------- DR-12, DR-8 ------- Não  CMV+ 

Ltx40 ------- ------- DR-4, DR-13 ------- Não CMV+ 

Ltx41 ------- ------- DR-17, DR-11 ------- Não CMV+ 

Ltx44 ------- ------- DR-4, DR-13 ------- Não CMV+ 

Ltx84 ------- ------- DR-4, DR-0 ------- Não CMV+ 

TO: tolerância operacional. RC: rejeição crônica. EST: estável. SAU: saudável. Fal: falecido. VA: vivo aparentado. VNA: vivo não aparentado. HLA: human 
leukocyte antigen (anígeno leucocitário humano). CMV: citomegalovírus. IE: inclusão no estudo. HCV: vírus da hepatite C. HS: herpes simples. HZ: herpes 
zoster. CDD: candidíase. rCMV: recidiva de CMV. PNMN: pneumonia. HPV: vírus do papiloma humano. IU: infecção urinária. TBC: tuberculose. ERI: 
erisipela. PANCag: pancreatite aguda. POLIV: polioma vírus. HBs: hepatite B. HAV: vírus da hepatite A. CS: choque séptico. AMID: amidalite. RUB: rubéola.
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3.4 Obtenção de células mononucleadas do sangue periférico:  Na 

separação de células mononucleadas do sangue periférico (PBMC, do inglês, 

peripheral blood mononuclear cells), as amostras de sangue foram diluídas em 

solução salina isotônica e separadas em gradiente de Ficoll-Hypaque 

(densidade 1.077 g/l, Ficoll: Pharmacia Biotech, Sweden e Hypaque: Urografina 

370, Schering, Brasil).  Após centrifugação por 30 minutos (min) a 800xg, a 

interface que contém células mononucleadas foi coletada, ressuspendida em 

salina, e centrifugada por mais 10 min a 700xg.  

O sedimento celular foi lavado por duas vezes, e as células ressuspendidas 

em meio RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute - Gibco-BRL, Grand 

Island, NY, USA), suplementado com 2 mM de L-glutamina (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA), 40 g/ml de gentamicina (HC-USP, SP, Brasil), 1% de 

ciprofloxacina (HC-USP,SP, Brasil) e, posteriormente, centrifugadas por 8 min 

a 600xg. Logo após, ressuspendemos as células em 3 ml de meio RPMI. A 

concentração celular foi determinada por contagem em câmara de Neubauer e 

a viabilidade foi verificada com o corante vital Azul de Tripan (MCB 

Manufacturing Chemists Inc., Cincinnati, OH, EUA). Posteriormente, as células 

foram congeladas (conforme descrito abaixo). 

 

3.5 Congelamento e descongelamento de células: Para o congelamento, 

a suspensão de células mononucleadas que estava em 3ml de meio RPMI, foi 

centrifugada a 600xg por 8 min e ressuspendidas em meio de congelamento 

contendo 90% de soro fetal bovino inativado (Hyclone,South,Logan,UT,USA), e 

10% de DMSO (dimetilsulfóxido, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). 
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Utilizamos alíquotas de 1ml de solução de congelamento para cada criotubo 

(10 a 15x106 células/ml). As células foram levadas para o freezer – 80°C e, 

posteriormente, armazenadas em nitrogênio líquido até o momento da 

utilização. Para o descongelamento, após serem retirados do nitrogênio líquido, 

os criotubos foram colocados rapidamente em banho-maria a 37°C por 1 min. A 

suspensão de células foi transferida para um tubo contendo 10 ml de meio 

RPMI (Gibco, Rockville, MD, USA), suplementado com 2 mM de L-glutamina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), 40g/ml de gentamicina (HC-USP, SP, 

Brasil), 1% de ciprofloxacina (HC-USP,SP, Brasil)  e 10% de soro fetal bovino 

inativado (SBFi, Hyclone, South, Logan, UT, USA) e centrifugada por 8 min a 

600xg por duas vezes. Logo após, foi verificada a viabilidade celular com o 

corante vital Azul de Tripan.  

 

3.6 Marcação celular com CFSE: para o ensaio de proliferação, as PBMCs 

serão inicialmente marcadas com CFSE (do inglês, Carboxyfluorescein 

Diacetate Succinimidyl Ester) (Molecular Probes, Eugene, OR). O CFSE (Life 

Technologies) difunde-se para dentro da célula e emite a fluorescência que 

permanece nas células, e, a cada ciclo de divisão celular, a intensidade da 

fluorescência diminui. Após descongelamento das PBMCs, elas foram 

mantidas em estufa de CO2 a 37ºC, overnight a fim de estabilizar as funções 

celulares. Após este tempo, deixamos as células em temperatura ambiente 

(TA) por 1h. Procedemos a centrifugação por 8 min a 600xg, ressuspedemos 

as células em 3ml de meio RPMI e realizamos a contagem das células em 

câmara de Neubauer, coradas com azul de tripan, para calcular a viabilidade 
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celular.  Separamos uma alíquota como controle negativo (de células sem 

marcação), e partimos para a marcação com o CFSE. Apagamos as luzes, 

devido ao fato do CFSE ser sensível a luz.  Para a marcação, partimos da 

concentração de 20x106 células diluídas em 2ml de PBS (do inglês, Phosphate 

Buffered Saline – Life Technologies) contendo 2% de FCS inativado (SBFi, 

Hyclone, South, Logan, UT, USA). Portanto, utilizamos a concentração final de 

3,5µM de CFSE, as células foram incubadas em banho-maria a 37°C por 10 

min, sendo, o falcon agitado a cada 3min, garantindo assim, a homogeneização 

do CFSE e sua mistura às células. Em seguida, o processo de marcação foi 

interrompido adicionando-se RPMI (Gibco-BRL, Grand Island, NY, USA) gelado 

contendo 10% de FCS, e as células ficaram por 3min em gelo. Centrifugamos 

as células por 6min a 500xg, descartamos o sobrenadante e acrescentamos 

5ml de meio RPMI, e assim, repetimos a centrifugação por 3 vezes. 

Procedemos a contagem das células em câmara de Neubauer com corante 

vital Azul de Tripan. As células marcadas foram cultivadas com os antígenos 

previamente titulados e para ensaios funcionais de proliferação para posterior 

avaliação de proliferação por citometria de fluxo. 

 

3.7 Seleção dos peptídeos:  para selecionar os alopeptídeos, 

escolhemos uma das moléculas HLA-DR baseada na disparidade do doador 

com seu respectivo receptor (Tabela 2). Todos os sujeitos de pesquisa foram 

devidamente tipificados para HLA-DR de acordo com o protocolo (descrito em 

3.12). Os peptídeos HLA-DR utilizados encontram-se na Tabela 3. 
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Tabela 2. Seleção dos peptídeos HLA-DR alo dos sujeitos de pesquisa dos 
diferentes grupos de estudo.  

 
Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa Receptor Doador 

HLA-DR 
Selecionado 

TO 
N=6 

Ltx03 DR-1, DR-7 DR-1, DR-4 DR-4 
Ltx10 DR-3, DR-17 DR-4, DR-17 DR-4 
Ltx16 DR-13, DR-16 DR-13, DR-16 DR-13 
Ltx62 DR-4, DR-0 DR-4, DR-0 DR-4 
Ltx90 DR-1, DR-3 DR-1, DR-3 DR-1 
Ltx91 DR-3, DR-13 DR-3, DR-13 DR-13 

RC 
N=8 

Ltx04 DR-3, DR-13 DR-12, DR-8 DR-8 
Ltx05 DR-4, DR-0 DR-17, DR-9 DR-17 
Ltx13 DR-4, DR-13 DR-15, DR-13 DR-15 
Ltx24 DR-10, DR-16 DR-4, DR-10 DR-4 
Ltx26 DR-14, DR-8 DR-7, DR-17 DR-17 
Ltx79 DR-4, DR-0 DR-15, DR-0 DR-15 
Ltx80 DR-7, DR-0 DR-7, DR-0 DR-7 
Ltx87 DR-7, DR-0 DR-7, DR-0 DR-7 

EST 
N=8 

Ltx11 DR-15, DR-3 DR-1, DR-7 DR-7 
Ltx12 DR-11, DR-13 DR-1, DR-7 DR-7 
Ltx14 DR-8, DR-14 DR-14, DR-17 DR-17 
Ltx19 DR-0, DR-13 DR-13, DR-4 DR-4 
Ltx22 DR-13, DR-15 DR-4, DR-13 DR-4 
Ltx31 DR-3, DR-11 DR-11, DR-18 DR-18 
Ltx33 DR-11, DR-14 DR-1, DR-14 DR-1 
Ltx71 DR-4, DR-13 DR-13, DR-13 DR-13 

SAU 
N=7 

Ltx18 DR-14, DR-17 ------- DR-4 
Ltx36 DR-1, DR-14 ------- DR-16 
Ltx37 DR-12, DR-8 ------- DR-16 
Ltx40 DR-4, DR-13 ------- DR-7 
Ltx41 DR-17, DR-11 ------- DR-8 
Ltx44 DR-4, DR-13 ------- DR-16 
Ltx84 DR-4, DR-0 ------- DR-7 

 

Os peptídeos sintéticos alogeneicos foram derivados de moléculas HLA-

DR alogeneicas, correspondentes a uma disparidade presente no doador (para 

os indivíduos transplantados) ou, simplesmente, derivados de uma molécula 

HLA-DR não presente no sujeito de pesquisa estudado (para os indivíduos 

saudáveis). Deste modo, utilizamos diferentes peptídeos HLA-DR para os 

diferentes sujeitos de pesquisa (Tabela 2). 

Os alopeptídeos HLA-DR foram selecionados baseados nas 

disparidades doador/receptor e analisando a sua potencial antigenicidade 
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usando-se o programa de predição IEDB (Immund Epitope Database And 

Analysis Resource - http://www.iedb.org/#). Estes peptídeos, foram sintetizados 

pela empresa GLS Ltd (GL Biochem (Shanghai) Ltd) com uma pureza de 90%. 

Os peptídeos foram preparados a uma concentração de 1mg/ml, em DMSO 

(dimetilsulfóxido, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA).  Fizemos alíquotas de 

100µl e armazenamos no freezer -20ºC até o momento de uso. Utilizamos a 

concentração de 2,5 g/ml do peptídeo HLA-DR. 

 
Tabela 3. Sequências dos peptídeos HLA-DR sintéticos utilizados  
Nomenclatura Sequência do Peptídeo sintético Molécula HLA-DR 

SHLA-1 DWTFQTLVMLETVPRSGEVYT DR-1, DR-4[1], DR-8, DR15[1] 
SHLA-2 GLLFLGAGLFIYFRNQKGHSG DR-16 
SHLA-3 LFLGAGLFIYFRNQKGHSGLQPTGF DR-4[2], DR-17[1] 
SHLA-5 FNGTERVRFLDRYFHNQEENV DR-17[2] 
SHLA-6 FNGTERVQFLERLFYNQEEFV DR-7[1] 
SHLA-7 ALTVTLMVLSSPLALAGDTQPR DR-4[3], DR-7[2] 
SHLA-8 VLTVTLMVLSSPLALAGDTRPRFLEYSTSECH DR-15[2] 
SHLA-9 ECHFFNGTERVRFLDRYFHNQ DR-13[1] 
SHLA-10 ALTVTLMVLSSPLALAGDTRPRFLEQV DR-8 
SHLA-11 KHECHFFNGTERVRFLDRYFYHQE DR-4[4] 
SHLA-12 WTFQTLVMLETVPRSGEVYTC DR-13[2], DR-18 

 

Para os peptídeos do antígeno CMV, utilizamos um pool de peptídeos 

PepTivator CMVpp65 (Miltenyi Biotec), constituído de 15 peptídeos com 11 

aminoácidos sobrepostos, abrangendo a sequência completa da proteína pp65 

do citomegalovírus humano, sendo um alvo imunodominante  de células T. Foi 

preparada uma solução estoque de 30nmol/ml correspondente a 0,6g/ml, 

alíquota em volume  de 100l e armazenada a  -800C.  

Como autoantigenos, utilizamos os peptídeos de Hsp60 denominados (N6, 

N7 e C9) (Tabela 4) que foram selecionados baseados no perfil 

REGULA/INFLAMA, de dados anteriores do nosso grupo mostrando que os 

peptídeos N6 e N7, localizados na região N-terminal da HSP60, foram os 
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peptídeos que mostraram predomínio de modificações do perfil REGULA, e o 

peptídeo C9 da região C-terminal da HSP60, o que apresentou as maiores 

frequências de efeitos INFLAMA.  

 

Tabela 4. Sequências dos peptídeos da proteína Hsp60 humana selecionados 
 

 

 

 

 

Assim como os peptídeos HLA-DR, estes também foram sintetizados pela 

empresa GLS Ltd (GL Biochem (Shanghai) Ltd) com uma pureza de 90%, 

diluídos a uma concentração de 1mg/ml e armazenados como explicado 

anteriormente, para os peptídeos HLA-DR.  

 

3.8 Cultura celular com antígenos para coleta de sobrenadante para 

citocinas e ensaio de proliferação: Para os ensaios de proliferação celular, 

utilizamos placas de 48 poços semeadas com 0,5x106 células, previamente 

marcadas com CFSE em 0,5ml de meio RPMI completo (meio RPMI 1640, 

suplementado com 2 mM de L-glutamina, 40 g/ml de gentamicina e 1% de 

ciprofloxacina) por poço. Uma alíquota sem marcar foi separada e usada como 

controle. Após a marcação com CFSE, as PBMCs foram estimuladas com 

1µg/ml do anticorpo anti-CD3 (OKT3, Janssen-Cilag BV, Tilburg, The 

Netherlands), como controle positivo, e com os diferentes antígenos, 

individualmente. Os alopeptídeos da molécula HLA-DR, foram acrescentados a 

Peptídeo Sequência 
N-terminal  

N6 DGVTVAKSIDLKDKYKNIGA 
N7 KDKYKNIGAKLVQDVANNTNEEAG 

C-terminal 
C9 LTTAEVVVTEIPKEEKDPGM 
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uma concentração de 50µg /ml, os peptídeos do CMV na concentração de 

2,5µg/ml e os peptídeos de Hsp60 N6, N7 e C9 foram acrescentados a uma 

concentração de 20µg/ml, em função de padronizações anteriores. As 

condições de cultura foram as seguintes: 1) PBMCs sem marcar (Só Célula – 

sem estímulo); 2) PBMCs marcadas com CFSE (células sem estímulo); 3) 

Controle Positivo – PBMCs marcadas com CFSE + anti-CD3 1µg/ml; 4) PBMCs 

marcadas com CFSE com o estímulo antigênico (um peptídeo de diferentes 

antígenos). As culturas foram incubadas em estufa úmida a 37°C com 5% de 

CO2, durante 7 dias para avaliação da proliferação. Após 48horas de cultura, o 

volume de 70l de sobrenadante foi coletado e congelado imediatamente a –

80°C, permanecendo lá, até a realização da dosagem de citocinas por 

Luminex. A cada 2 dias, foram acrescentados 200µl de meio RPMI ás células.  

Após 7 dias em cultura, foi avaliada a proliferação de diferentes populações 

celulares por citometria de fluxo.   

 

3.9 Ensaio de proliferação celular de subpopulações CD4+ T regs, 

efetoras e de memória efetora, frente aos antígenos: Alo, de CMV e Auto, 

por citometria de fluxo: Após 7 dias em cultura, as células da cultura, 

previamente marcadas com CFSE, foram coletadas  e transferidas para placas 

de 96  poços, centrifugamos por 8 min a 600xg, descartamos o sobrenadante, 

acrescentamos 150l de tampão de lavagem de citometria (PBS-1x + 2% Soro 

Fetal Bovino + 0,02% Azida Sódica)  e centrifugamos mais uma vez por 8 min a 

600xg para uso na reação de imunofluorescência e marcação das 

subpopulações de células T CD4+: reguladoras (CD4+CD25+CD127-Foxp3+), 
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efetoras (CD4+CD28+CD127+CD45RA-CD27-) e de memória efetora 

(CD4+CCR7-CD27-CD45RA-), com anticorpos previamente titulados (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Anticorpos utilizados (o respectivo fluoróforo e a sua titulação).  
 

 

 

 

 

 

 

Além dos anticorpos listados na tabela 5 para caracterização 

imunofenotípica das três subpopulações celulares e o efeito dos antígenos na 

sua atividade proliferativa, utilizamos o corante de viabilidade FVS-450 (BD 

Horizon Fixable Viability Stain 450), para analisar apenas as células viáveis.  

Os anticorpos utilizados são conjugados com FITC (isoticianato de 

fluoresceína, do inglês, fluorescein isothiocyanate), PE (ficoeritrina, do inglês, 

phycoerythrin), APC (aloficocianina, do inglês, allophycocyanin), PE-Cy5 

(ficoeritrina Cy5, do inglês, phycoerythrin-Cy5), BV500 ou AmCyan (proteína 

fluorescente anemonia majano cyano, do inglês, anemonia majano cyan 

fluorescent protein) ou APC-Cy7 (aloficocianina-7, do inglês, allophycocyanin‐

Cy7). Exceto para o Foxp3 (eBioscience, San Diego, CA, USA), todos os 

anticorpos utilizados são da BD (BD, Becton, Dickinson and Company, NJ, 

EUA).  Adicionamos 20µl do pool de anticorpos previamente titulados em cada 

poço e incubamos por 30 min, a 4ºC, no escuro. Em seguida, acrescentamos 

Especificidade Fluoróforo Título Marca 
CD45RA PE-Cy5 1:20 BD 

CD25 PE-Cy7 1:20 BD 
CD27 V500 1:20 BD 
CD127 PE 1:50 BD 
CD127 PE-Cy™7 1:20 BD 
CCR7 PE 1:20 BD 
CD28 APC-H7 1:20 BD 
CD4 APC 1:50 BD 
CD4 APC-H7 1:100 BD 
CD8 APC 1:50 BD 

Foxp3 PerCP-Cy5.5 1:10 Ebioscience 
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150µl de tampão Facs de lavagem a cada poço, centrifugamos por 8 min a 

600xg, descartamos o sobrenadante e repetimos este procedimento por duas 

vezes. Após a marcação intracelular para Foxp3 (descrita abaixo), retiramos as 

células dos poços e colocamos em Tubos Facs, acrescentamos 300µl de 

Tampão Facs de Lavagem e deixamos a 4ºC até o momento da leitura no 

citômetro. 

 

Tabela 6. Fenótipo das diferentes subpopulações celulares CD4+ 
 V450 FITC PE PERCP APC APCCY7 PECY7 PECY5 V500 
REGULADORA FVS CFSE CD127- Foxp3+  CD4+ CD25+   
EFETORA FVS CFSE   CD4+ CD28+ CD127+ CD45RA- CD27-

M. EFETORA FVS CFSE CCR7-   CD4+  CD45RA- CD27-

 

3.10 Marcação intracelular para Foxp3: Primeiramente, centrifugamos 

as células que estavam nos tubos Facs com Tampão, mais uma vez, por 8 min 

a 600 x g, descartamos o sobrenadante, utilizamos o vórtex para ressuspender 

as células, e procedemos a fixação celular, adicionando 100l do Tampão de 

Fixação (IC Fixation Buffer – eBioscience, Cat. nº. 00-8222).  Incubamos as 

células no escuro a 4°C por 1hora, em seguida, adicionamos 1ml de Tampão 

de Permeabilização-1x (Permeabilization Buffer 10x – eBioscience, Cat. No. 

00-8333), centrifugamos por 8 min a 600 x g, descartamos o sobrenadante, 

acrescentamos 200l do Tampão de Permeabilização-1x e realizamos esta 

lavagem por duas vezes. Após a última centrifugação e descarte do 

sobrenadante, ressuspendemos o pellet celular em 100l de Tampão de 

Permeabilização-1x, acrescentamos o anticorpo intracelular (anti-Foxp3) e 

incubamos no escuro, a 4°C por 30min. Em seguida, adicionamos o Tampão 

de Permeabilização-1x, centrifugamos por 8 min a 600 x g, descartamos o 



39 

 

 

 

sobrenadante, procedemos a lavagem duas vezes. Depois, acrescentamos 

300µl de Tampão Facs de lavagem e deixamos a 4ºC, até o momento da 

leitura no citômetro.  

 

3.11 Aquisição e estratégia de análise das diferentes subpopulações 

CD4+ T reg, efetora e de memória efetora: As amostras foram adquiridas no 

citômetro de fluxo FacsCantoII (BD, Becton, Dickinson and Company, NJ, 

EUA), pelo programa FACS DIVA Software (BD, Becton, Dickinson and 

Company, NJ, EUA). Primeiramente, realizamos a compensação por meio de 

beads a fim de selecionar positividade e negatividade para cada fluorescência. 

Adquirimos 100,000 eventos na região selecionada para linfócitos em função 

do tamanho e da granulosidade (SSC x FSC). A discriminação das células que 

proliferaram foi realizada dentro da região FITC+, tomando como ponto de 

corte as células sem marcação para CFSE. As células que proliferaram, 

perdem intensidade de fluorescência, ocorrendo um deslocamento para 

esquerda da população marcada com FITC (Figura 2). 

 

Figura 2: Células em proliferação. Após serem marcadas 
com CFSE, as células em cultura, perdem a intensidade de 
fluorescência (deslocando-se para esquerda), indicando que 
proliferaram. 
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 A análise, foi realizada no programa FlowJo (Tree Star, Inc. Ashland, OR) 

no qual selecionamos a região de linfócitos (Linfo), selecionando somente as 

células vivas (à esquerda do gráfico) e, dentro das células vivas, selecionamos 

CFSE para verificar proliferação. Também, a partir de células vivas, 

selecionamos a região CD4+ e, a partir daí selecionamos cada conjunto 

marcadores específicos para cada subpopulação. Usamos o programa de 

análise FlowJo, e a análise por boolean gate, que permite a análise de todas as 

combinações possíveis, entre os parâmetros avaliados. Assim, escolhemos o 

fenótipo desejado, para células T reguladoras (CD25+CD127-Foxp3+) (Figura 

3), células T efetoras (CD28+CD127+CD45RA-CD27-) (Figura 4) e células T de 

memória efetora (CCR7-CD27-CD45RA-) (Figura 5), portanto, verificamos a 

proliferação dentro de cada uma destas subpopulações. Para a porcentagem 

de proliferação ou inibição da proliferação frente aos antígenos, consideramos 

a condição sem antígeno e calculamos da seguinte maneira: %Prolif de células 

que proliferaram frente ao estímulo, menos a % de células que proliferaram 

sem o estímulo, a porcentagem de células marcadas sem estímulo 

corresponde à proliferação espontânea.  
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Figura 3. Estratégia de análise para a subpopulação de células T reguladoras 
(CD4+CD25+CD127-Foxp3+). Primeiramente, foram delimitadas as áreas das células individuais 
com base no tamanho por altura e área (FSC-H x FSC-A) e, em seguida delimitou-se a região 
de linfócitos com base no tamanho e na granulosidade (FSC-A x SSC-A). Dentro da região de 
linfócitos foram selecionados as células vivas, e a partir daí, selecionamos a região de CD4+ e, 
finalmente, delimita-se a região da subpopulação de células Treg. Em seguida, verificamos a % 
de proliferação induzida ou inibida pelos antígenos da população (CD4+CD25+CD127-Foxp3+) 
por análise Boolean.  
 
 
 

 
 
Figura 4. Estratégia de análise para a subpopulação de células T efetoras 
(CD4+CD28+CD127+CD45RA-CD27-). Primeiramente, foram delimitadas as áreas das células 
individuais com base no tamanho por altura e área (FSC-H x FSC-A) e, em seguida delimitou-
se a região de linfócitos com base no tamanho e na granulosidade (FSC-A x SSC-A). Dentro da 
região de linfócitos foram selecionados as células vivas, e a partir daí, selecionamos a região 
de CD4+ e, finalmente, delimita-se a região da subpopulação de células T efetoras. Em 
seguida, verificamos a % de proliferação induzida ou inibida pelos antígenos da população 
(CD4+CD28+CD127+CD45RA-CD27-) por análise Boolean.  
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Figura 5. Estratégia de análise para a subpopulação de células T de memoria efetora 
(CD4+CCR7-CD27-CD45RA-). Primeiramente, foram delimitadas as áreas das células 
individuais com base no tamanho por altura e área (FSC-H x FSC-A) e, em seguida delimitou-
se a região de linfócitos com base no tamanho e na granulosidade (FSC-A x SSC-A). Dentro da 
região de linfócitos foram selecionados as células vivas, e a partir daí, selecionamos a região 
de CD4+ e, finalmente, delimita-se a região da subpopulação de células T de memória efetora. 
Em seguida, verificamos a % de proliferação induzida ou inibida pelos antígenos da população 
(CD4+CCR7-CD27-CD45RA-) por análise Boolean.  
  
 

3.12 Extração de DNA e tipificação HLA: Usamos PBMC (0,2x106 células) 

ressuspendidas em 200µl de PBS. Utilizamos o kit LABType® (One Lambda, 

California, USA). Em um tubo de 1,5ml foram adicionados 20µl de proteinase e 

200µl de Buffer AL, e imediatamente, as células foram misturadas, com vórtex, 

para obtermos uma solução homogênea. Incubamos a 56°C, durante 10min, 

para promover a digestão das proteínas. Logo após, adicionamos 200µl de 

etanol a 96-100% ao lisado, misturamos bem e, depois, transferimos para uma 

coluna. Centrifugamos a coluna a 5900xg durante 1min à TA. Descartamos o 

tubo de coleta e colocamos a coluna em um tubo de coleta limpo, adicionamos 

500µl de Buffer AW1, centrifugamos a coluna, mais uma vez, a 5900xg durante 

1min à TA, descartamos o tubo de coleta e colocamos a coluna em um tubo de 

coleta limpo. Adicionamos 500µL de Buffer AW2, centrifugamos a coluna a uma 
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velocidade máxima – 16100xg por 3min à TA, descartamos o centrifugado e 

repetimos a centrifugação. Colocamos a coluna em um tubo de microcentrífuga 

de 1,5ml, estéril, adicionamos 200µl de Buffer AE e incubamos à TA durante 

5min. Centrifugamos coluna 5900xg durante 1min à TA. Removemos e 

descartamos a coluna, e homogeneizamos a amostra de DNA extraída e 

eluída. Após este procedimento, realizamos a tipificação HLA, em uma placa 

de PCR limpa com 96 poços. Aliquotamos 2,5µl de Tampão de Desnaturação 

por poço, e acrescentamos 5µl por poço do DNA amplificado. Misturamos bem 

até a mistura ficar cor-de-rosa claro. Incubamos à TA, durante 10min, e 

acrescentamos 5µl de tampão de neutralização por poço, misturamos até a 

mistura ficar transparente, e, colocamos a placa no banho de gelo. Após, 

aliquotamos 38µl da Mistura de Hibridação, por poço, em todo o DNA 

neutralizado, e incubamos a placa em um bloco no termociclador a 60ºC, 

durante 15min. Retiramos a placa e acrescentamos 100µl de Tampão de 

lavagem a cada poço, agitamos no vórtex, misturando a 1000xg durante 5min, 

retiramos o sobrenadante, deixando aproximadamente 10µl, realizando um 

total de 3 lavagens. Depois de remover o sobrenadante, acrescentamos 0,25µl 

de SAPE (estreptavidina conjugada com R-ficoeritrina) – 1x por poço, 

colocamos na placa uma película para selagem de placas e submetemos ao 

agitador vórtex, misturando muito bem à baixa velocidade. Logo após, 

incubamos a 60ºC no termociclador, durante 5min, retiramos a placa e 

acrescentamos 100µl de Tampão de Lavagem a cada poço. Colocamos na 

placa uma fina camada para selagem de placas nova e submetemos ao 

agitador vórtex misturando a 1000xg durante 5min. Depois, removemos o 

sobrenadante, acrescentamos o Tampão de lavagem até obter um volume final 
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de 80µl. Misturamos por pipetagem e transferir todas as amostras para uma 

microplaca de 96 poços para aquisição de dado. As reações foram lidas no 

citômetro de fluxo LABScan TM 200 (tecnologia Luminex) que é capaz de 

reconhecer a fluorescência da microesfera e da SAPE ligada à sonda. Um laser 

reconhece a cor da microesfera e outro laser reconhece a marcação com 

SAPE, determinando a positividade da reação. Os dados gerados pelo 

equipamento foram analisados no software HLA Fusion v. 3.0 para a 

determinação dos alelos. 

 

3.13 Determinação da produção de citocinas nos sobrenadantes de 

cultura frente aos diferentes antígenos, por “Luminex”: Após a estimulação 

das PBMCs com os diferentes peptídeos, o sobrenadante foi coletado (no 

tempo de 48h) e usado comparativamente nas condições com e sem estímulo 

antigênico, determinando a presença de citocinas secretadas pelas células 

presentes na cultura. A detecção foi realizada utilizando a técnica LUMINEX e 

o kit Bio-Plex Pro Human Cytokine 17-Plex Panel The Bio –Plex ProTM human, 

da BioRad. Esse kit permite a quantificação de 17 citocinas que classificamos 

como predominantemente REGULA (imunorreguladora) ou INFLAMA (pró-

inflamatória) (Tabela 7), em aproximadamente 4 horas. Para a realização do 

teste, utilizamos 50μl de sobrenadante de cultura. A concentração das citocinas 

de cada amostra foi calculada a partir da curva-padrão de cada citocina e os 

valores foram expressos em pg/ml. Os limites de detecção superiores e 

inferiores são denominados OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range). 

Foram considerados válidos os valores acima do limite inferior de detecção e 

abaixo do limite superior de detecção. Os limites de quantificação de cada 
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citocina foram: IL-4 (OOR >0.82  e <3676.08);  IL-5 (OOR >2.18 e <8953;), IL-7 

(OOR >1.73 e <28975), IL-10 (OOR >2.46 e <27189.47), IL-13 (OOR >0.86 e 

<14996.07), IL-2 (OOR >8.3 e <10015.26), IL-1B (OOR >2.02 e <29090.07); IL-

6 (OOR >6.32 e <23599,9), IL-8 (OOR >1.42 e <26599.9), IL-12 (OOR >2.76 e 

<43369.64), IL-17 (OOR >9.755 e <20735), G-CSF (OOR >0.72 e <2425.89), 

GM-CSF (OOR >197.63 e <49082), IFN-y (OOR >41.1 e <39741.12), TNF-α 

(OOR >1.97 e <30517.8), MCP-1 (OOR >18,78 e <5861.92) e MIP-1B (OOR 

>5.88 e <21761.9). Os valores de pg/ml acima dos limites de detecção foram 

uniformizados utilizando-se o maior valor válido do limite de detecção para 

cada citocina. Assim, quando os valores em pg/ml eram menores do que o 

limite de detecção, uniformizamos colocando o menor valor válido, respeitando 

os valores de cada citocina. Para análise da quantidade de citocinas 

induzidas/aumentadas ou inibidas, na presença dos antígenos, foram 

descontados dos valores detectados na presença do antígeno da condição sem 

antígenos (produção espontânea de citocinas).  

 
Tabela 7. Citocinas analisadas potencialmente reguladoras e inflamatórias 
 

 

 

 

 

 

 

3.14. Análise dos resultados considerando respostas do tipo 

REGULA ou INFLAMA: Para análise da produção de citocinas e proliferação 

REGULADORA PRÓ-INFLAMATÓRIA REG/INF 
Interleucina 4 - IL-4 Interleucina 1 beta - IL-1 β Interleucina 2 - IL-2 
Interleucina 5 - IL-5 Interleucina 6 - IL-6  
Interleucina 7 - IL-7 Interleucina 8 - IL-8  

Interleucina 10 - IL-10 Interleucina 12 -  IL-12  
Interleucina 13 - IL-13 Interleucina 17 - IL-17  

 Fator estimulador de colônias de 
granulócitos -G-CSF 

 

 Fator estimulador de colônias de 
macófagos e granulócitos - GM-CSF 

 

 Intérferon gama - IFN-γ  
 Fator de necrose tumoral alfa -TNF-α  
 Proteína quimiotática de monócitos -  

MCP-1 
 

 Proteína inflamatória macrofágica 1 
beta - MIP-1β 
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das diferentes subpopulações celulares de PBMCs estimuladas com diferentes 

antígenos: aloantigenos HLA-DR do doador, antígenos do CMV e 

autoantígenos derivados da HSP 60, utilizamos os testes estatísticos descritos 

em 3.15. Fizemos dois tipos de análises: a) perfil de frequência de respostas e 

b) análise quantitativa dos níveis de citocinas e/ou das porcentagens de células 

em proliferação. Nessas análises foram utilizados os valores de quantidades de 

citocinas (expressos em pg/ml) e as porcentagens de proliferação para cada 

subpopulação celular estudada. Os valores foram calculados descontando-se o 

valor da citocina produzida ou da subpopulação em proliferação que foram 

estimuladas com o respectivo antígeno, do valor encontrado na condição sem 

estímulo (produção ou proliferação espontânea), para cada indivíduo.  

Consideramos os efeitos dos peptídeos: a) induzir citocinas ou 

proliferação da subpopulação: quando não havia produção/proliferação 

espontânea e o peptídeo levou à produção ≥1pg/ml (para citocina) ou ≥1% 

(para subpopulação); b) aumentar a produção de citocinas ou proliferação da 

subpopulação: quando havia produção/proliferação espontânea e o estímulo 

com o peptídeo levou a um aumento desta citocina, ≥1pg/ml (para citocina)  ou 

da subpopulação, ≥1% (para subpopulação); c) inibir a produção de citocinas 

ou proliferação da subpopulação: quando havia produção/proliferação 

espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total) de pelo 

menos ≥1pg/ml (para citocina) ou ≥1% (para subpopulação); d) sem efeito: não 

modificou a produção de citocinas ou proliferação da subpopulação, em relação 

à condição sem estímulo (espontânea).  

Quanto à classificação dos efeitos do antígeno ou tipo de resposta frente 

aos antígenos, na produção de citocinas consideramos: 1) efeito REGULA: 
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indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente 

REGULA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA. 2) 

efeito INFLAMA: aumento ou indução de produção de citocinas com perfil 

predominantemente INFLAMA ou inibição de citocinas com perfil 

predominantemente REGULA. Na classificação dos efeitos do antígeno na 

proliferação das subpopulações consideramos 1) efeito REGULA: indução de 

proliferação ou aumento da subpopulação T reguladora ou inibição das 

subpopulações efetora e de memória efetora. 2) efeito INFLAMA: aumento ou 

indução de proliferação das subpopulações efetora e memória efetora ou 

inibição da proliferação da subpopulação T reguladora. A razão Regula/Inflama 

corresponde à divisão da porcentagem do efeito Regula pela porcentagem do 

efeito Inflama. Foram comparadas as frequências de ocorrência dos efeitos 

REGULA, INFLAMA ou da ausência de tanto para a produção de citocinas 

como para a proliferação celular.  

Para o perfil global, o cálculo foi realizado dividindo-se o número de 

eventos REGULA e INFLAMA, pelo número total de condições por cada grupo 

clínico. Nas tabelas dos resultados, marcamos de azul as respostas REGULA, 

em vermelho, as respostas INFLAMA e sem cor, não houve resposta. 

 Foram considerados como perfil predominantemente REGULA, os 

valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e predominantemente INFLAMA, os 

valores de razão REGULA/INFLAMA: ≤ 0,7. 

 

3.15. Testes estatísticos: Foram utilizados os testes não paramétricos, 

o Kruskal-walls (no qual utilizamos os valores de pg/ml para as citocinas e a 

porcentagem de células em proliferação para as subpopulações) comparando 
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os diferentes grupos clínicos, e para a análise dois a dois (entre os grupos) 

utilizamos o teste não paramétrico Mann Whitney, também considerando os 

valores de pg/ml para as citocinas e a porcentagem de células em proliferação 

para as subpopulações. O teste Qui-quadrado ou o Teste de Fisher foram 

usados para a comparação das frequências do perfil de respostas do tipo 

REGULA ou INFLAMA, seja para produção de citocinas, seja para proliferação 

das subpopulações. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

Programa GraphPad Prism 6.0 (Graphad Software Inc., CA, EUA).   
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4. Resultados 

 

4.1 Produção de citocinas REGULA e INFLAMA frente a estímulos 

com antígenos de diferentes origens: alogeneicos, derivados de um 

microrganismo patogênico, e autólogos  

 Analisamos os efeitos de estímulos antigênicos de três diferentes 

origens - alogeneica,   derivada de um microrganismo patogênico (CMV), e 

autóloga - em relação à produção de citocinas que apresentam perfil, 

predominantemente, imunorregulador (REGULA; IL-4, IL-5, IL-7, IL-10, IL-13) 

ou proinflamatório (INFLAMA; IL-1B, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, G-CSF, GM-CSF, 

IFN-y, TNF-α, MCP-1, MIP-1B), e a citocina IL-2 que tem importância tanto na 

atividade REGULA quanto INFLAMA, comparando os diferentes grupos clínicos 

(Tolerância operacional: TO (n=06), Rejeição crônica: RC (n=07), Estáveis: 

EST (n=04) e Saudáveis: SAU (n=07)). Avaliamos a produção dessas citocinas 

nos sobrenadantes de cultura de PBMC, comparando as condições com e sem 

os estímulos antigênicos. Portanto, analisamos a produção de citocinas 

induzida e ou modificada sob efeito dos diferentes antígenos, assim como a 

produção espontânea, das diferentes citocinas REGULA e INFLAMA nos 

diferentes grupos clínicos.  

 Classificamos de efeito com perfil REGULA, quando observamos 

indução ou aumento da produção de citocinas REGULA ou diminuição de 

citocinas INFLAMA. O efeito com perfil INFLAMA foi justamente o oposto, 

indução ou aumento de citocinas INFLAMA, ou diminuição das REGULA; 

variação de ≥ 1pg/ml).   
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4.1.1 Produção espontânea de citocinas (REGULA e INFLAMA), nos 

diferentes grupos clínicos 

 Observamos produção espontânea (Tabela 8) de, praticamente, 

todas as citocinas, com perfil predominantemente REGULA, assim como 

daquelas predominantemente INFLAMA, em todos os grupos clínicos de 

estudo (valores dentro dos limites de detecção para cada citocina). A 

frequência global de produção espontânea de citocinas do perfil REGULA foi 

maior para o grupo EST, e menor para o grupo RC (TO: 66.6%; RC: 37,1%; 

EST: 70%; SAU: 51,4%) (Tabela 8). Por outro lado, a frequência de produção 

espontânea de citocinas do perfil INFLAMA, foi menor para o grupo RC (TO: 

83,3%; RC: 70,1%; EST: 84%; SAU: 85,7%). As razões REGULA/INFLAMA 

para a produção espontânea de todas as citocinas, foram maiores para os 

grupos TO e EST (TO: 0,8; RC: 0,5; EST: 0,8; SAU: 0,6). Assim, em relação à 

produção do conjunto das citocinas estudadas, a produção espontânea 

apresentou um perfil mais INFLAMA nos grupos de RC e de SAU, e mais 

equilibrado REGULA e INFLAMA na TO e no grupo de EST. Para determinar o 

efeito de cada estímulo antigênico, comparamos a produção de cada citocina 

na presença do antígeno em relação à produção espontânea (sem estímulo 

antigênico).  

 Consideramos a comparação entre a TO e RC importante para a 

identificação de diferenças que podem ter relevância em relação a potencias 

mecanismos, tanto na TO como na RC. O perfil global das frequências de 

produção espontânea, do conjunto das citocinas, entre os grupos TO e RC, foi 

significativamente diferente (p< 0,0001, Qui-quadrado) (Figura 6). 



51 

 

 

 

 

Tabela 8. Produção espontânea de citocinas nos diferentes grupos clínicos      
Grupo 
Clínico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1  MIP‐1B 

Frequência Global 
Resposta REGULA / 
INFLAMA NO GRUPO 

TO 

Ltx03   5,0  241,7  3,4  508,5  103,7  4201,8 36,7  305,0  12694,4 48,4  97,8  17,5  197,0  1213,1 577,9  1975,9  3032,0  REGULA: 66,6% 
Ltx10  2,4  2,5  2,5  9,1  7,7  4156,9 59,5  1884,2  9970,9  15,4  29,5  36,6  197,0  264,8  34,7  2129,7  576,7  INFLAMA: 83,3%  
Ltx16  1,1  2,0  1,7  2,4  0,8  8,0  11,5  134,2  2232,2  2,7  9,7  16,1  197,0  41,0  6,5  2352,3  292,1  RAZÃO  

Ltx62   2,5  3,8  2,5  49,2  9,1  2644,4 57,8  929,0  1346,3  24,5  44,3  48,6  197,0  340,1  40,4  1268,2  704,9  REG/INF: 0,8 

Ltx90  5,4  2,0  1,7  32,1  1,0  25,5  279,0  20482,0 7646,6  15,2  54,9  450,6  251,4  270,7  43,9  1790,6  21761,9 *   
Ltx91  0,9  2,0  1,7  2,4  0,1  8,0  2,4  11,3  2049,7  2,7  9,7  12,0  197,0  41,0  4,7  1607,5  167,4    

Media  2,9 42,3 2,2  100,6  20,4 1840,8 74,5 3957,6 5990,0 18,2 41,0 96,9  206,1 361,8 118,0 1854,0 954,6
Mediana  2,4  2,2  2,1  20,6  4,3  1334,9  47,2  617,0  4939,4  15,3  36,9  27,1  197,0  267,7  37,5  1883,2  576,7    

% Positividade / 
Citocina 

100,0% 50,0% 50,0%  66,6%  66,6% 66,6%  100,0% 100,0%  100,0%  66,6% 66,6%  100,0%  16,6%  66,6%  100%  100,0% 100,0%    

RC 

Ltx04   0,8  2,0  1,7  2,4  0,8  8,0  2,0  6,0  9,1  2,7  9,7  0,7  197,0  41,0  1,9  43,0  5,8    
Ltx05  2,0  2,0  1,9  8,4  2,1  2959,0 25,9  261,8  1778,7  45,6  39,2  11,2  197,0  185,6  18,5  1360,6  771,0  REGULA: 37,1% 

Ltx06  3,2  2,0  2,3  94,1  2,5  5174,3 49,2  2837,6  18322,0 35,6  85,0  53,0  197,0  385,2  41,2  2879,1  1718,1  INFLAMA: 70,1% 
Ltx07  3,0  2,0  1,7  3,9  0,8  12,3  51,9  2365,9  3228,4  5,5  27,1  55,0  197,0  115,2  19,5  1399,0  1448,7  RAZÃO  

Ltx08  1,2  2,0  1,7  2,6  0,8  8,0  21,7  163,9  2424,1  2,7  10,7  19,0  197,0  51,7  9,2  99,2  165,1  REG/INF: 0,5 

Ltx09  0,8  2,0  1,7  2,4  0,8  8,0  17,5  77,5  2612,2  2,7  9,7  5,6  197,0  41,0  1,9  28,6  50,7    
Ltx10  0,8  2,0  1,7  2,9  0,8  8,0  8,6  116,2  2494,6  2,7  9,7  10,8  197,0  41,0  2,0  1465,0  26,9    

Media  1,7 2,0 1,8  16,7  1,2 1168,2 25,2 832,7 4409,9 13,9 27,3 22,2  197,0 122,9 13,5 1039,2 598,0
Mediana  1,2 2,0 1,7  2,9  0,8 8,0 21,7 163,9 2494,6 2,7 10,7 11,2  197,0 51,7 9,2 1360,6 165,1

% Positividade / 
Citocina 

57,1%  0,0%  28,5%  71,4%  28,5% 42,8%  85,7%  85,7%  100,0%  42,8% 57,1%  85,7%  0,0%  57,1%  71,4%  100,0% 85,7%    
Os valores expressos em pg/ml correspondem aos valores brutos da produção espontânea de citocinas  pelas PBMC dos respectivos sujeitos de pesquisa de cada grupo clínico, nos sobrenadantes de cultura  sem 
estímulo, após 48 horas, por Luminex.  Para os valores detectados abaixo ou acima dos  limites inferior e superior,  respectivamente, substituímos os números pelos valores exatos dos limites de detecção, de cada 
citocina, visando normalizar os cálculos posteriores com os estímulos antigênicos.     Os valores acima do  limite superior de detecção  foram discriminados com um*.   As citocinas em azul  foram consideradas, 
predominantemente, REGULA. As citocinas em vermelho, predominantemente,  INFLAMA. A citocina em verde (IL‐2) não foi considerada com atividade predominantemente   REGULA ou    INFLAMA. Os valores 
sombreados na cor azul  indicam produção com perfil REGULA. Aqueles  sombreados de cor vermelha  indicam perfil  INFLAMA.     Sem sombreamento de   cor  indica sem produção de citocinas   ou sem   perfil 
predominante REGULA ou INFLAMA (valores em verde). Calculamos  a porcentagem de produção de citocinas com perfil REGULA ou INFLAMA, para cada citocina, por grupo clínico. Na última coluna calculamos a 
porcentagem global de produção de citocinas do perfil REGULA e INFLAMA para cada grupo clínico, e a respectiva razão de frequência REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica 
(n=7); EST: estável  (n=4); SAU: saudável  (n=7);   n  total=24  indivíduos.   OOR  (Fora do alcance, em  inglês,Out of Range)  ‐ OOR>:  limite  inferior de detecção / OOR<:  limite superior de detecção; Os  limites de 
detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0.82  e < 3676.08);  IL‐5 (OOR > 2.18 e < 8953;), IL‐7 (OOR > 1.73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2.46 e < 27189.47), IL‐13 (OOR > 0.86 e < 14996.07), IL‐2 (OOR > 8.3 e < 
10015.26), IL‐1B (OOR > 2.02 e < 29090.07); IL‐6 (OOR > 6.32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1.42 e  < 26599.9), IL‐12 (OOR > 2.76 e < 43369.64), IL‐17 (OOR > 9.755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0.72 e < 2425.89), GM‐CSF 
(OOR > 197.63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41.1 e < 39741.12), TNF‐α (OOR > 1.97 e < 30517.8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861.92) e MIP‐1B (OOR > 5.88 e < 21761.9). Perfil global (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,0001 e 
TOxSAU Qui‐quadrado: 0,002). 
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Tabela 8 (continuação). Produção espontânea de citocinas nos diferentes grupos clínicos      
Grupo 
Clínico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF 

GM‐
CSF 

IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1  MIP‐1B 
Frequência Global 
Resposta REGULA / 
INFLAMA NO GRUPO 

EST 

Ltx11  2,0  2,0  1,9  2,7  3,2  4814,3  25,2  1047,6  2930,8  17,0  27,0  19,6  197,0  231,7  22,2  515,2  396,1  REGULA: 70% 
Ltx12   2,2  11,3  9,3  2,4  0,8  1744,5  39,3  6,0  2623,0  627,5  64,0  16,7  1049,1  469,3  1,9  30,6  42,7  INFLAMA: 84% 

Ltx14  3,9  2,7  2,4  22,6  5,3  2470,4  49,8  651,1  18322,0 16,2  14,7  25,6  197,0  41,0  15,7  3504,8  5,8  RAZÃO  

Ltx22  2,6  2,0  1,7  7,5  0,8  16,9  75,6  5193,3  5860,9  7,9  43,0  90,9  197,0  148,8  27,8  1487,4  1351,2  REG/INF: 0,8 
Media  2,7  4,5  3,8  8,8  2,5  2261,5  47,5  1724,5  7434,2  167,2  37,2  38,2  410,0  222,7  16,9  1384,5  449,0    

Mediana  2,4  2,3  2,1  5,1  2,0  2107,5  44,5  849,3  4395,9  16,6  35,0  22,6  197,0  190,2  19,0  1001,3  219,4    
% Positividade / 

Citocina 
100,0% 50,0% 75,0%  75,0%  50,0% 100,0% 100,0% 75,0%  100,0%  100,0% 100,0%  100,0%  25,0%  75,0%  75,0%  100,0% 75,0%    

SAU 

Ltx18  1,8  2,0  1,7  26,8  0,8  11,7  55,8  2598,8  5461,1  7,0  24,5  184,9  197,0  89,0  13,4  1048,8  1454,6  REGULA: 51,4% 

Ltx36   2,1  2,0  2,2  19,6  3,8  6487,9  14,9  248,7  4101,5  12,7  21,3  13,5  197,0  206,1  23,8  2004,3  533,3  INFLAMA: 85,7% 

Ltx37  2,0  2,0  1,7  2,7  0,8  10,4  32,8  2069,4  2872,8  5,5  19,6  43,5  197,0  76,9  12,2  1211,5  1392,1  RAZÃO  

Ltx40  3,9  2,0  1,7  69,3  0,8  13,3  236,9  11610,4 4731,2  10,0  38,9  432,1  197,0  180,6  43,2  1967,5  21761,9 *  REG/INF: 0,6 

Ltx41   2,0  2,0  2,6  16,6  2,7  4963,5  24,7  870,1  3932,0  13,6  39,5  20,6  197,0  212,8  21,7  1448,9  549,5    

Ltx44  0,8  2,0  1,7  2,4  0,8  8,0  2,0  12,5  1241,2  2,7  9,7  5,6  197,0  41,0  12,3  45,5  503,6    
Ltx84   2,0  2,0  2,6  9,6  5,9  4018,3  28,7  472,6  1757,0  24,5  32,7  17,0  197,0  246,6  24,0  1006,2  359,4    

Media  2,1 2,0 2,0  21,0  2,2 2216,2 56,5 2554,7 3442,4 10,9 26,6  102,4 197,0 150,4 21,5 1247,5 798,8
Mediana  2,0 2,0 1,7  16,6  0,8 13,3 28,7 870,1 3932,0 10,0 24,5  20,6 197,0 180,6 21,7 1211,5 541,4

% Positividade / 
Citocina 

85,7%  0,0%  42,8%  85,7%  42,8% 85,7%  85,7%  100,0%  100,0%  85,7%  85,7%  100,0%  0,0%  85,7%  100,0% 100,0% 100,0%    
Os valores expressos em pg/ml correspondem aos valores brutos da produção espontânea de citocinas   pelas PBMC dos  respectivos sujeitos de pesquisa de cada grupo clínico, nos sobrenadantes de cultura   sem 
estímulo, após 48 horas, por Luminex.   Para os valores detectados abaixo ou acima dos    limites  inferior e superior,   respectivamente, substituímos os números pelos valores exatos dos  limites de detecção, de cada 
citocina,  visando  normalizar  os  cálculos  posteriores  com  os  estímulos  antigênicos.     Os  valores  acima  do  limite  superior  de  detecção  foram  discriminados  com  um*.    As  citocinas  em  azul  foram  consideradas, 
predominantemente,  REGULA.  As  citocinas  em  vermelho,  predominantemente,  INFLAMA.  A  citocina  em  verde  (IL‐2)  não  foi  considerada  com  atividade  predominantemente    REGULA  ou    INFLAMA. Os  valores 
sombreados na cor azul indicam produção com perfil REGULA. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam perfil INFLAMA.   Sem sombreamento de  cor indica sem produção de citocinas  ou sem  perfil predominante 
REGULA ou INFLAMA (valores em verde). Calculamos  a porcentagem de produção de citocinas com perfil REGULA ou INFLAMA, para cada citocina, por grupo clínico. Na última coluna calculamos a porcentagem global 
de produção de citocinas do perfil REGULA e INFLAMA para cada grupo clínico, e a respectiva razão de frequência REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=4); SAU: 
saudável (n=7);  n total=24 indivíduos.  OOR (Fora do alcance, em inglês,Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 
0.82  e < 3676.08);  IL‐5 (OOR > 2.18 e < 8953;), IL‐7 (OOR > 1.73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2.46 e < 27189.47), IL‐13 (OOR > 0.86 e < 14996.07), IL‐2 (OOR > 8.3 e < 10015.26), IL‐1B (OOR > 2.02 e < 29090.07); IL‐6 (OOR > 
6.32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1.42 e  < 26599.9), IL‐12 (OOR > 2.76 e < 43369.64), IL‐17 (OOR > 9.755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0.72 e < 2425.89), GM‐CSF (OOR > 197.63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41.1 e < 39741.12), 
TNF‐α (OOR > 1.97 e < 30517.8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861.92) e MIP‐1B (OOR > 5.88 e < 21761.9).  Perfil global (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,0001 e TOxSAU Qui‐quadrado: 0,002). 
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Figura 6: Produção Espontânea de citocinas – TOxRC e TOxSAU. Perfil 
global do número de casos de produção espontânea de citocinas com efeito 
predominantemente REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) e SEM 
PRODUÇÃO (cinza) na comparação entre os grupos TOxRC (p< 0,0001, Qui-
quadrado) e TOx SAU (p= 0,002, Qui-quadrado)   

 

 Para algumas citocinas, observamos um perfil distinto. Por exemplo, 

a produção espontânea da citocina IL-5 foi REGULA na TO, e não houve 

produção pelo grupo RC. Além disso, para as demais citocinas REGULA, a 

frequência de produção espontânea de citocinas predominantemente REGULA 

(IL-4, IL-7 e IL-13) foi maior em TO do que em RC (por exemplo razão TO/RC 

para as citocinas REGULA: IL-4: 1,8; IL-7: 1,8 e IL-13: 2,3), indicando 

predomínio de perfil REGULA na TO.  

 Para as citocinas predominantemente INFLAMA, a produção 

espontânea também foi mais frequente no grupo TO, para algumas citocinas, 

como por exemplo para IL-12 (razão TO/RC:  1,5) e TNF (razão TO/RC:  1,4), 

sugerindo também maior frequência de estimulação destas vias moleculares 

inflamatórias, em TO.  

 A comparação com o grupo de indivíduos saudáveis pode ser 

informativa como parâmetro de maior ou menor ativação de diferentes vias 
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moleculares, em relação ao estado fisiológico. Para as citocinas do perfil 

REGULA, IL-4 e IL-13, as razões das frequências de produção espontânea 

entre TO e SAU também indicam um aumento na frequência de estimulação 

dessas vias na TO, principalmente para IL-13 (IL-13: razão TO/SAU: 1,5 e para 

IL-4: 1,2). Para as citocinas do perfil INFLAMA, a razão da frequência de 

positividade entre TO/SAU foi, basicamente, equilibrada para TNF (razão: 1), 

IFN-y (razão: 0,8) e para IL-17 (razão: 0,8). O perfil global das frequências 

também foi predominantemente diferente entre TO e SAU (p=0,002, Qui-

quadrado) (Figura 6). 

 No que diz respeito à quantidade de produção espontânea de 

citocina (pg/ml), encontramos diferenças significativas na comparação entre os 

grupos de estudo apenas para a citocinas IL-5 (p=0,03, Kruskal-Wallis) no 

entanto, não foi encontrada diferença na comparação, dois a dois, (Mann-

Whitney). Destacamos as citocinas REGULA produzidas em maiores 

quantidades: IL-5 (valor máximo de 241,7 pg/ml, no grupo TO), IL-10 (valor 

máximo de 508,5 pg/ml, no grupo TO), IL-13 (valor máximo de 103,7 pg/ml, no 

grupo TO), e aquelas do perfil  INFLAMA:  IL-6 (valor máximo de 20482 pg/ml, 

no grupo TO), IL-8 (18322 pg/ml, nos grupos RC e EST), MCP-1 (3504,8 pg/ml, 

no grupo EST) e MIP-1B (21761,9 pg/ml, nos grupos TO e SAU), em todos os 

grupos clínicos e a IL-2 com altos níveis de produção espontânea (>6000 

pg/ml) em SAU .  
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Figura 7: Produção Espontânea de citocinas REGULA IL-4, IL-5, IL-7 e IL-10 nos sobrenadantes de 
cultura de PBMC após 48h, por Luminex. TO: tolerância operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=7); 
EST: estável (n=4); SAU: saudável (n=7); n total=24 indivíduos. A comparação entre os diferentes grupos 
dois a dois (Mann Whitney), não mostrou significância estatística, mas sim na comparação de todos os 
grupos apenas para a citocina IL-5 (p=0,03*, Kruskal-Wallis). Os limites de detecção de cada citocina 
foram: IL-4 (OOR >0,82 e <3676,08);  IL-5 (OOR >2,18 e <8953), IL-7 (OOR >1,73 e <28975), IL-10 (OOR 
>2,46 e <27189,47).   
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Figura 8: Produção Espontânea de citocinas predominantemente REGULA (em azul) IL-13, sem 
perfil predominantemente Regula, nem Inflama, a IL-2 ecitocinas predominantemente INFLAMA 
(vermelho) IL-1B, IL-6, IL-8 e IL-12, nos sobrenadantes de cultura de PBMC após 48h, por Luminex. TO: 
tolerância operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=4); SAU: saudável (n=7); n 
total=24 indivíduos.  A comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis) ou dois a dois (Mann 
Whitney), não mostrou significância estatística. OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) - OOR>: 
limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina 
foram: IL-13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL-2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL-1B (OOR > 2,02 e < 
29090,07); IL-6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL-8 (OOR > 1,42 e < 26599,9), IL-12 (OOR > 2,76 e < 
43369,64). 
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Figura 9: Produção Espontânea de citocinas predominantemente INFLAMA IL-17, G-CSF, GM-CSF, 
IFN-y, TNF, MCP-1 e MIP-1B, nos sobrenadantes de cultura de PBMC após 48h, por Luminex. TO: 
tolerância operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=4); SAU: saudável (n=7); n 
total=24 indivíduos.  A comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis) ou dois a dois (Mann 
Whitney), não mostrou significância estatística. OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) - OOR>: 
limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina 
foram: IL-17 (OOR > 9,755 e < 20735), G-CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM-CSF (OOR > 197,63 e < 
49082), IFN-y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF-α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP-1 (OOR > 18,78 e < 
5861,92) e MIP-1B (OOR > 5,88 e < 21761,9).   
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 4.1.2 Aloantígenos: produção de citocinas REGULA e INFLAMA 

frente a peptídeos derivados de moléculas HLA-DR alogeneicas, nos 

diferentes grupos clínicos 

 Escolhemos peptídeos das sequências das moléculas HLA-DR como 

fonte de antígenos alogeneicos, para determinar se há um perfil diferencial na 

TO, em relação a efeitos REGULA e INFLAMA, comparativamente aos demais 

grupos clínicos, principalmente RC. Os peptídeos sintéticos alogeneicos foram 

derivados de moléculas HLA-DR alogeneicas, correspondentes a uma 

disparidade presente no doador (para os indivíduos transplantados) ou, 

simplesmente, derivados de uma molécula HLA-DR não presente no sujeito de 

pesquisa estudado (para os indivíduos saudáveis). Deste modo, utilizamos 

diferentes peptídeos HLA-DR para os diferentes sujeitos de pesquisa, descrito 

em material e métodos (Tabela 2).  Esses peptídeos provocaram efeitos tanto 

de inibição, quanto de indução/aumento da produção de todas as citocinas 

estudadas, em todos os grupos (considerado diferenças com valores ≥ 1pg/ml) 

(Tabela 9). 

 Considerando-se todas as citocinas estudadas, a frequência global 

dos efeitos dos peptídeos HLA-DR, apresentando o perfil REGULA, foi maior 

para o grupo TO, e menor para os grupos SAU e RC (TO: 44,8%; RC: 33%; 

EST: 40,6%; SAU: 32,1%). Ademais, a frequência do perfil INFLAMA, para o 

efeito do peptídeo HLA-DR na produção de citocinas, foi menor para o grupo 

TO e maior para o grupo RC (TO: 39,6%; RC: 53,6%; EST: 46,9%; SAU: 

50,9%).
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Tabela 9: Efeito do aloantígeno ‐ HLA‐DR ‐alo na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa 

IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 
Frequência Global 
Resposta REGULA / 
INFLAMA NO GRUPO 

TO 

Ltx03   ‐3,1  ‐232,3  ‐1,5   ‐436,9   ‐83,8  ‐10,2  ‐2765,9  178,1  ‐1443,3  ‐36,1  ‐50,6   ‐0,8  0,0  ‐992,7  ‐554,6  676,9  ‐2691,6  REGULA: 44,8% 

Ltx10  0,4  10,5  0,3   70,7   34,0  84,3  ‐2681,8  1711,2  ‐5568,9  3,3  287,2   57,1  0,0  46,1  28,1  ‐666,7  987,1  INFLAMA: 39,6% 

Ltx16  ‐0,5  0,0  ‐1,0   ‐0,8   ‐0,3  26,7  ‐6,2  17,0  452,6  0,4  2,5   ‐1,8  ‐149,0  ‐6,1  20,8  ‐1561,1  594,5  Sem Efeito: 15,6% 

Ltx62   1,0  0,1  0,9   42,2   18,8  172,8  ‐926,6  10281,0  5698,3  ‐11,7  53,7   483,5  47,9  153,4  11,0  696,0  1527,6  RAZÃO  

Ltx90  ‐2,6  ‐2,0  ‐1,0   ‐16,2   ‐0,1  259,2  ‐9,0  ‐18212,1  ‐6398,3  ‐6,3  ‐17,7   ‐291,0  ‐108,8  ‐91,0  118,6  ‐1300,1  ‐19965,5  REG/INF: 1,1 

Ltx91  ‐4,9  ‐7,4  ‐0,2   ‐1410,5   ‐65,3  ‐244,1  ‐471,7  ‐1048,1  ‐1937,5  ‐289,7  ‐414,0   ‐80,0  ‐534,7  ‐25139,3  ‐4382,5  ‐1974,8  0,0    
Media  ‐1,6   ‐38,5   ‐0,4   ‐291,9   ‐16,1   48,1   ‐1143,5   ‐1178,8   ‐1532,9   ‐56,7   ‐23,1   27,9   ‐124,1   ‐4338,3   ‐793,1   ‐688,3   ‐3258,0     

Mediana  ‐1,5   ‐1,0   ‐0,6   ‐8,5   ‐0,2   55,5   ‐699,1   97,5   ‐1690,4   ‐9,0   ‐7,6   ‐1,3   ‐54,4   ‐48,5   15,9   ‐983,4   297,2     

%Efeito REGULA:            
%Efeito INFLAMA:          
Razão REG/INF:  

16,7%    
50%      
0,3 

16,7%      
50%        
0,3 

0,0%     
50%      
I 

33,3%        
50%         
0,7 

33,3%   
33,3%   
1 

  
100%      
0,0%       
R 

33,3%        
66,7%        
0,5 

66,7%        
33,3%        
2 

66,7%     
16,7%     
4 

50%        
50%        
1 

50%        
33,3%      
1,5 

50%        
16,7%      
3 

66,7%       
33,3%       
2 

33,3%      
66,7%      
0,5 

66,7%       
33,3%       
2 

33,3%        
50%          
0,7    

RC 

Ltx04   5,0  216,4  5,9   0,0   243,6  448,1  0,0  1051,8  816,3  58,7  129,5   35,7  57,6  639,6  28,8  763,1  0,0  REGULA: 33% 

Ltx05  1,8  1,3  1,5   409,3   7,5  174,9  ‐87,3  6612,7  9787,1  ‐22,5  52,3   116,3  47,9  251,4  92,5  1611,0  20990,9  INFLAMA: 53,6% 

Ltx13   1,0  0,3  0,2   615,6   2,4  81,8  ‐3394,3  17903,5  0,0  ‐6,7  ‐14,2   681,5  1,4  117,5  33,4  ‐324,3  20043,8  Sem Efeito: 13,4% 

Ltx24  1,5  ‐1,7  ‐0,4   24,4   1,1  96,4  7,8  4615,3  ‐1455,2  9,0  25,2   142,2  ‐34,5  123,6  26,9  ‐392,9  983,8  RAZÃO  

Ltx26  0,6  0,0  ‐1,1   9,5   ‐0,2  17,4  ‐2,0  344,5  2328,9  ‐1,0  41,0   18,7  ‐119,1  20,5  23,2  5861,92* 251,0  REG/INF: 0,6 

Ltx79  4,2   0,0   ‐0,9   107,1   0,4   305,0   13,0   23599,9* ‐475,3   11,0   30,2   1045,1  ‐23,3   209,0   859,0   20,4   21711,2    
Ltx87  3,8  ‐1,9  ‐0,6   164,7   ‐0,0  216,0  15,9  12611,5  ‐543,7  5,6  32,0   693,0  ‐52,2  171,4  206,0  ‐1444,9  4869,8    

Media  2,5   30,6   0,7   190,1   36,4   191,4   ‐492,4   7189,9   1494,0   7,7   42,3   390,4   ‐17,5   219,0   181,4   38,7   9835,8     
Mediana  1,8   0,0   ‐0,4   107,1   1,1   174,9   0,0   5614,0   0,0   5,6   32,0   142,2   ‐23,3   171,4   33,4   ‐152,0   4869,8     

%Efeito REGULA:            
%Efeito INFLAMA:          
Razão REG/INF:  

85,7%    
0,0%     
R 

28,6%      
28,6%      
1 

28,6%    
14,3%    
2 

85,7%        
0,0%         
R 

57,1%   
0,0%    
R 

  
42,9%      
42,9%      
1 

0,0%         
100%        
I 

42,9%        
42,9%        
1 

42,9%     
57,1%     
0,8 

14,3%       
85,7%       
0,2 

0,0%       
100%       
I 

57,1%      
42,9%      
1,3 

0,0%        
100%        
I 

0,0%       
100%       
I 

42,9%       
57,1%       
0,8 

0,0%         
85,7%        

I    

Os valores da tabela  foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo HLA‐DR, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada indivíduo. As citocinas 
em  azul  foram  consideradas predominantemente, REGULA,  e  as  citocinas  em  vermelho, predominantemente,  INFLAMA. A  citocina  em  verde  (IL‐2) não  foi  considerada  com  atividade predominantemente REGULA ou    INFLAMA.  Foram 
considerados os seguintes efeitos do peptídeo: a)  induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo  levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção espontânea e o estímulo com o 
peptídeo levou a um aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da citocina; d) sem efeito: não modificou a 
produção de citocinas, em relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação 
dos efeitos de modificação de produção de citocinas: REGULA: há  indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou  inibição de citocinas com perfil predominantemente  INFLAMA;  INFLAMA: há o 
aumento ou indução de produção de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. 
Aqueles sombreados de cor vermelha indicam o perfil INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de  cor indica não haver efeito que possa ser classificado como REGULA ou INFLAMA, isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem 
predomínio REGULA ou INFLAMA. Calculamos  a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de não efeito, e a respectiva razão REGULA/INFLAMA,  para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da 
mediana). Na última coluna, mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.     TO: tolerante operacional (n=6); RC: 
rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=4); SAU: saudável (n=7);  n total=24 indivíduos.   OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada 
citocina foram: IL‐4 (OOR > 0,82  e < 3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2,46 e < 27189,47), IL‐13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR 
> 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 e  < 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 9,755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 
30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861,92) e MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o efeito do peptídeo DR, na razão REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. Citocinas REGULA (TOxRC: Qui‐
quadrado: 0,0007 e TOxSAU: Qui‐quadrado:0,005) e Citocinas INFLAMA (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,0001 e TOxSAU: Qui‐quadrado: 0,0005). 
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Tabela 9 (continuação): Efeito do aloantígeno ‐ HLA‐DR ‐alo na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa  IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 

Frequência Global 
Resposta REGULA / 
INFLAMA NO GRUPO 

EST 

LTX11  2,2   0,0   3,1   449,4   25,9   208,3   ‐3770,7  18814,0  15391,2   19,1   151,0   755,8   45,9   312,0   108,3   5861,92* 21365,8  REGULA: 40,6% 

LTX12   ‐1,4   ‐9,3   ‐7,6   12,2   3,4   ‐28,8   ‐1605,5  81,6   ‐2206,8   ‐624,8   ‐54,3   ‐10,4   ‐852,1   ‐428,2   1,4   330,9   ‐12,6   INFLAMA: 46,9% 

LTX14  ‐1,2   ‐0,5   ‐0,2   35,0   1,1   50,9   ‐1577,7  6077,5   ‐16780,0  3,3   22,6   206,3   0,0   304,1   10,1   ‐2697,3   386,6   Sem Efeito: 12,5% 

Ltx22  0,5  0,0  ‐1,1   6,9   0,3  65,6  ‐3,4  ‐1362,5  2264,0  1,1  ‐8,1  0,0  ‐54,2  ‐11,2  3,8  444,4  20410,7  RAZÃO  
Media  0,0   ‐2,5   ‐1,4   125,9   7,7   74,0   ‐1739,3   5902,7   ‐332,9   ‐150,3   27,8   237,9   ‐215,1   44,2   30,9   ‐640,6   10537,6   REG/INF: 0,9 

Mediana  ‐0,3   ‐0,3   ‐0,7   23,6   2,3   58,3   ‐1591,6   3079,5   28,6   2,2   7,3   103,1   ‐27,1   146,5   6,9   330,9   10398,6  

%Efeito REGULA:      
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

25%      
50%      
0,5 

0,0%       
25%        
I 

25%      
50%      
0,5 

100%      
0,0%       
R 

75%       
0,0%      
R 

  
100%      
0,0%       
R 

25%         
75%         
0,3 

50%         
50%         
1 

25%       
75%       
0,3 

50%        
50%        
1 

25%        
50%        
0,5 

50%        
25%        
2 

50%         
50%         
1 

0,0%       
100,0%     

I 

25%         
75%         
0,3 

25%         
75%         
0,3    

SAU 

Ltx18  1,2  0,0  ‐0,8   4,8   0,2  263,0  3,7  9797,6  ‐1472,1  1,9  8,6   399,7  ‐41,3  62,6  6,6  23,7  20307,3  REGULA: 32,1% 
Ltx36   0,2  5,9  ‐0,2   66,5   7,1  32,6  ‐5777,4  509,6  14220,5  4,8  29,3  17,4  0,0  ‐20,5  8,2  1419,8  395,8  INFLAMA: 50,9% 

Ltx37  5,8   0,0   ‐1,1   128,0   0,9   1129,2   31,8   23599,9*  3105,0   13,2   60,0   1005,7   250,2   352,3   338,0   480,7   20369,8   Sem Efeito: 17% 

Ltx40  3,5   ‐1,9   ‐0,9   152,4   0,9   2118,8   25,5   23599,9*  1789,5   2,9   42,1   2832,0   112,6   222,1   77,7   ‐345,4   0,0   RAZÃO  

Ltx41   ‐0,2   0,0   ‐0,3   77,9   2,8   43,6   160,5   2440,4   1438,7   ‐10,9   ‐39,5   57,5   59,8   289,9   1,8   ‐795,7   ‐191,7   REG/INF: 0,6 

Ltx44  0,0   0,0   ‐1,1   ‐1,4   0,0   0,4   ‐7,8   ‐4,2   ‐872,9   ‐1,8   ‐4,2   ‐4,7   ‐158,7   ‐33,2   ‐5,4   ‐35,3   ‐360,4    
Ltx84   2,0  4,0  0,3   441,8   9,6  142,7  ‐3709,5  21285,6  16565,0  11,8  70,8  968,5  0,0  256,1  58,8  4018,5  21402,5    

Media  1,8   1,1   ‐0,6   124,3   3,0   532,9   ‐1324,7   6805,8   4967,7   3,1   23,9   753,7   31,8   161,3   69,4   680,9   8846,2     
Mediana  1,2   0,0   ‐0,8   77,9   0,9   142,7   3,7   2440,4   1789,5   2,9   29,3   399,7   0,0   222,1   8,2   23,7   395,8     

%Efeito REGULA:      
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

57,1%    
0,0%     
R 

28,6%      
14,3%      
2 

0,0%     
28,6%    

I 

85,7%     
14,3%     
6 

42,9%     
0,0%      
R 

  
42,9%      
57,1%      
0,8 

14,3%        
85,7%        
0,2 

28,6%        
71,4%        
0,4 

28,6%     
71,4%     
0,4 

28,6%       
71,4%       
0,4 

14,3%      
85,7%      
0,2 

28,6%      
42,9%      
0,7 

28,6%       
71,4%       
0,4 

14,3%      
85,7%      
0,2 

42,9%        
57,1%        
0,8 

28,6%       
57,1%       
0,5    

Os valores da tabela  foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo HLA‐DR, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada indivíduo. As 
citocinas em azul  foram consideradas predominantemente, REGULA, e as citocinas em vermelho, predominantemente,  INFLAMA. A citocina em verde  (IL‐2) não  foi considerada com atividade predominantemente REGULA ou  
INFLAMA.  Foram  considerados  os  seguintes  efeitos  do  peptídeo:  a)  induzir  citocinas:  quando  não  havia  produção  espontânea  e  o  peptídeo  levou  à  produção  ≥1pg/ml;  b)  aumentar  a  produção  de  citocinas:  havia  produção 
espontânea e o estímulo com o peptídeo levou a um aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da 
citocina; d)  sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em  relação à condição  sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com  inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para 
produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de produção de citocinas: REGULA: há  indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou  inibição de 
citocinas com perfil predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores 
sombreados na cor azul indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam o perfil INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de  cor indica não haver efeito que possa ser 
classificado como REGULA ou INFLAMA, isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem predomínio REGULA ou INFLAMA. Calculamos a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de 
não efeito, e a respectiva razão REGULA/INFLAMA,  para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO 
EFEITO, para cada grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=4); SAU: saudável (n=7);  n total=24 indivíduos.   OOR (Fora do alcance, em inglês, 
Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0,82  e < 3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 
(OOR > 2,46 e < 27189,47), IL‐13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 e  < 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 
9,755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861,92) e MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o 
efeito do peptídeo DR, na  razão REGULA/INFLAMA,  foram considerados os valores como REGULA:  ≥1,3 e  INFLAMA:  ≤ 0,7. Citocinas REGULA  (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,0007 e TOxSAU: Qui‐quadrado:0,005) e Citocinas  INFLAMA 
(TOxRC: Qui‐quadrado: 0,0001 e TOxSAU: Qui‐quadrado: 0,0005). 
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 As razões globais das frequências REGULA/INFLAMA, do efeito do 

peptídeo HLA-DR na produção de citocinas, foram predominantemente 

INFLAMA para os grupos SAU e RC, em contraste com efeitos mais 

equilibrados REGULA e INFLAMA na TO e EST (TO: 1,1; RC: 0,6; EST: 0,9; 

SAU: 0,6).  

 A comparação das frequências de efeitos REGULA ou INFLAMA, 

assim como da ausência de efeito, dos peptídeos HLA-DR, mostrou perfis 

significativamente diferentes entre os grupos de TO e RC, tanto para as 

citocinas REGULA (p=0,0007; Qui-quadrado) (Figura 10a), quanto para as 

citocinas INFLAMA (p=0,0001; Qui-quadrado) (Figura 10b), indicando a 

ocorrência de resposta celular alogeneica dirigida ao doador, diferencial, 

nesses dois distintos estados clínicos. Os efeitos sobre as citocinas INFLAMA 

foram mais REGULA no grupo TO, enquanto que os efeitos sobre as citocinas 

REGULA foram mais do tipo INFLAMA, na TO.  

a)                                                         b) 

 

Figura 10: Peptídeos HLA-DR alo do doador. Citocinas Regula e Citocinas Inflama – TOxRC e 
TOxSAU. Perfil de número de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou SEM 
PRODUÇÃO (cinza) pelo estímulo com o peptídeo HLA-DR alo na comparação entre os diferentes 
grupos. a) Citocinas REGULA:TOxRC (p=0,0007, Qui-quadrado) e TOxSAU (p=0,005, Qui-quadrado) 
e b) Citocinas INFLAMA: TOxRC (p=0,0001, Qui-quadrado) e TOxSAU (p=0,0005, Qui-quadrado). 
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 É interessante destacar que o estado de TO também se diferenciou 

significativamente do estado fisiológico, no grupo SAU, em relação à resposta 

alogeneica, quando comparamos as frequências de efeitos REGULA ou 

INFLAMA, assim como da ausência de efeito, dos peptídeos HLA-DR alo, tanto 

para as citocinas REGULA (p=0,005; Qui-quadrado) (Figura 10a), quanto para 

as citocinas INFLAMA (p=0,0005; Qui-quadrado) (Figura 10b). Isto indica uma 

mudança na TO, em relação ao padrão fisiológico que mostrou predomínio 

INFLAMA na resposta alogeneica, em relação às citocinas INFLAMA e, de 

forma inversa, predomínio REGULA na resposta alogeneica, em relação às 

citocinas REGULA.   

 Nesse sentido, destacamos que, nos grupos TO e SAU, os efeitos 

dos peptídeos HLA-DR foram, preponderantemente, INFLAMA para as 

citocinas do perfil INFLAMA (Razões REGULA/INFLAMA por citocina: ≤ 0,7 

para RC: IL-6, IL-17, G-CSF, IFN-y, TNF, MIP-1B; para SAU: IL-6, IL-12, G-

CSF, IFN-y, MIP-1B), em praticamente todas as citocinas INFLAMA estudadas. 

Para o grupo SAU, não observamos predomínio de efeito REGULA dos 

peptídeos HLA-DR, para nenhuma das citocinas INFLAMA.  

 Para o grupo de RC (Tabela 9), observamos efeito REGULA apenas 

para o GM-CSF. O perfil global de efeitos REGULA e INFLAMA não foram 

significativamente diferentes entre RC e SAU para as citocinas REGULA 

(p=0,4, Qui-quadrado) ou para as citocinas INFLAMA (p=0,7, Qui-quadrado). 

Em contraste, na TO, observamos um predomínio de perfil REGULA para as 

citocinas INFLAMA: Razões REGULA/INFLAMA por citocina: ≥ 1,3 para TO: 

IL-8, IL-12, G-CSF, GM-CSF, IFN-y). Não obstante, no grupo TO, 

observamos também que os peptídeos HLA-DR induziram efeito INFLAMA 
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para outras citocinas com perfil predominantemente INFLAMA (IL-6, TNF-α, 

MIP-1B) com valores das razões REGULA/INFLAMA = 0,5, 0,5 e 0,7, 

respectivamente.  

 Para as citocinas REGULA, os peptídeos HLA-DR-alo do doador 

tiveram efeitos principalmente REGULA, na RC (Razões REGULA/INFLAMA: 

IL-7: 2 e, para IL-4, IL-10 e IL-13, só ocorreu indução ou aumento de 

produção). Em contraste, na TO, os efeitos dos peptídeos HLA-DR-alo do 

doador, em relação à produção de citocinas REGULA, foram todos do perfil 

INFLAMA (inibição da produção) para IL-4, IL-5, IL-7 e IL-10 e, para IL-13, 

equilibrada.  

No que diz respeito à quantidade de citocina (pg/ml) produzida e/ou 

inibida diante do estímulo com os peptídeos HLA-DR-alo (Figuras 11), não 

encontramos diferenças significativas entre os grupos de estudo quando 

analisados em conjunto (Kruskal-Wallis). Porém, quando comparamos os 

grupos dois a dois, encontramos algumas diferenças significativas: entre os 

grupos TO e RC: para as citocinas predominantemente REGULA: (i) IL-4: maior 

produção na RC (p=0,005, Mann-Whitney) e (ii) IL-10: maior produção na RC 

(p=0,03, Mann-Whitney). 

a)                                                                b)  

 
Figura 11: Efeitos de peptideos HLA-DR-alo na produção de citocinas IL-4 e IL-10 - TOxRC. 
Citocinas analisadas nos sobrenadantes de cultura de PBMC, após 48h, por Luminex. Valores expressos 
em pg/ml. TO: Tolerante operacional (n=6) e RC: rejeição crônica (n=7).  A comparação entre dois grupos 
(Mann Whitney TO x RC (para as citocinas: IL-4: p=0,005 e IL-10: p=0,04). OOR (Fora do alcance, em 
inglês, Out of Range) - OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites 
de detecção de cada citocina foram: IL-4 (OOR > 0,82  e < 3676,08) e IL-10 (OOR > 2,46 e < 27189,47).   
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Assim como para as citocinas predominantemente INFLAMA: (i) IL-6: 

maior produção na RC (p=0,03, Mann-Whitney); na TO o efeito foi mais de 

inibição; (ii) G-CSF: maior produção na RC (p=0,03, Mann-Whitney), na TO o 

efeito foi mais de inibição; e (iii) IFN-y: também, maior produção na RC (p=0,01, 

Mann-Whitney) (Figura 12). 

 

 
a)                                      b)                                         c)   

 

 
 
Figura 12: Efeitos de peptideos HLA-DR-alo na produção de citocinas IL-4, G-CSF e IFN-y - TOxRC. 
Citocinas analisadas nos sobrenadantes de cultura de PBMC, após 48h, por Luminex. Valores expressos 
em pg/ml. TO: Tolerante operacional (n=6) e RC: rejeição crônica (n=7).  A comparação entre dois grupos 
(Mann Whitney TO x RC (para as citocinas: a) IL-6: p=0,04; b) G-CSF: p=0,04 e c) IFN-y: p=0,01)). Os 
limites de detecção de cada citocina foram: IL-6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), G-CSF (OOR > 0,72 e < 
2425,89) e IFN-y (OOR > 41,1 e < 39741,12).   

 

Na comparação do efeito dos peptídeos HLA-DR-alo entre os grupos TO 

e SAU, também observamos algumas diferenças significativas nos níveis de 

algumas citocinas: (i) IL-4: maior produção no grupo SAU (p=0,03, Mann-

Whitney), em contraste com efeito dominantemente de inibição na TO e (ii) IL-

10: também maior produção no grupo SAU (p=0,03, Mann-Whitney), enquanto 

que na TO o efeito foi principalmente de inibição (Figura 13).  
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a)                                                                   b)  

 

Figura 13: Efeitos de peptideos HLA-DR-alo na produção de citocinas IL-4 e IL-10 - TOxSAU. 
Citocinas analisadas nos sobrenadantes de cultura de PBMC, após 48h, por Luminex. Valores expressos 
em pg/ml. TO: Tolerante operacional (n=6) e SAU: saudável (n=7).  A comparação entre dois grupos 
(Mann Whitney TO x SAU (para as citocinas: IL-4: p=0,04 e IL-10: p=0,04)). OOR (Fora do alcance, em 
inglês, Out of Range) - OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites 
de detecção de cada citocina foram: IL-4 (OOR > 0,82  e < 3676,08) e IL-10 (OOR > 2,46 e < 27189,47).   

 

Dentre as citocinas INFLAMA produzidas em maiores quantidades, 

frente ao estímulo com peptídeos HLA-DR-alo, destacam-se a IL-6 (valores 

máximos > 20.000 pg/ml), principalmente, na RC e SAU, e MIP-1B (valores 

máximos > 21.000 pg/ml) nos grupos RC,  EST e SAU.  

Em relação ao efeito dos peptídeos HLA-DR alo, na produção de IL-2, 

exceto por dois sujeitos de pesquisa do grupo TO e 1 no grupo EST, para todos 

os demais indivíduos de todos os grupos, observamos indução e ou aumento 

da produção desta citocina. Os níveis de produção de IL-2 (valores máximos > 

2.000 pg/ml) não foram diferentes entre os grupos.   
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 4.1.3 Antígenos de microrganismo patogênico: produção de 

citocinas REGULA e INFLAMA frente a peptídeos do CMV, nos diferentes 

grupos clínicos  

 Na presença de peptídeos do microrganismo patogênico, CMV, 

observamos também, tanto inibição, quanto indução/aumento da produção de 

citocinas REGULA e INFLAMA em, praticamente, todos os grupos 

(considerado diferenças com valores ≥ 1pg/ml) (TABELA 10).  

 A frequência global do efeito dos peptídeos CMV induzindo um perfil 

REGULA foi maior para o grupo TO, e menor para os grupos RC e EST (TO: 

34,4%; RC: 25%; EST: 26,6%; SAU: 28,6%). Por outro lado, a frequência do 

perfil INFLAMA, para o efeito do peptídeo CMV, foi menor para o grupo TO, de 

forma semelhante ao SAU (TO: 49%; RC: 56,3%; EST: 61%; SAU: 50,9%). 

 As razões globais da frequência REGULA/INFLAMA para o efeito 

dos peptídeos CMV, foram, dominantemente, INFLAMA em todos os grupos, 

sendo menores nos grupos RC e EST, e muito semelhantes entre os grupos 

TO e SAU (TO: 0,7; RC: 0,4; EST: 0,4; SAU: 0,6).  

  As frequências de efeitos do tipo REGULA ou INFLAMA, assim como da 

ausência de efeito, dos peptídeos-CMV, mostraram perfis significativamente 

diferentes entre os grupos de TO e RC, tanto para as citocinas REGULA 

(p=0,02; Qui-quadrado), quanto para as citocinas INFLAMA (p=0,008; Qui-

quadrado).  Ou seja, observamos mais efeito INFLAMA em relação às citocinas 

REGULA, na TO e, mais efeito REGULA nas citocinas INFLAMA (Figura 14).
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Tabela 10: Efeito do peptídeo de microrganismo patogênico ‐ CMV ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa 

IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 
Frequência Global 
Resposta REGULA / 
INFLAMA NO GRUPO 

TO 

Ltx03   ‐3,0   ‐231,6   ‐1,2   ‐472,6  ‐88,2  ‐3719,9  ‐27,4   ‐244,5   ‐12168,2   ‐25,6   ‐55,4   ‐10,3   0,0   ‐214,1   ‐560,5   ‐952,6   ‐2704,6  REGULA: 34,4% 

Ltx10  0,9  29,3   ‐0,5   158,4  47,4  ‐1662,9  122,5  2701,6  ‐551,5 25,4   157,4  50,5  0,0  514,4  27,3  163,2  1924,5  INFLAMA: 49% 

Ltx16  ‐0,6  0,0   ‐0,9   ‐1,4  ‐0,5  ‐5,5  16,2  ‐24,0  25,6  1,8   1,6  ‐6,4  ‐149,2  29,4  ‐3,9  ‐1698,2  734,0  Sem Efeito: 16,7% 

Ltx62   ‐1,7  ‐1,8   ‐0,8   191,5  ‐1,1  ‐1579,2  ‐55,8  4061,9  1232,4  ‐12,2   17,3  ‐48,1  0,0  26,9  ‐2,9  2775,8  2076,8  RAZÃO  

Ltx90  ‐0,8   0,0   ‐1,2   ‐6,1   0,2   9,2   1095,4   ‐17514,6  18953,3   ‐2,1   ‐4,1   ‐271,2   6,6   145,3   ‐4,2   1197,6   0,0   REG/INF: 0,7 

Ltx91  1,2  0,6   ‐0,6   153,3  25,0  ‐0,1  19,0  83,0  2873,0  12,9   45,0  17,5  ‐120,5  2363,0  47,6  2190,5  21594,5    
Media  ‐0,7   ‐33,9   ‐0,9   3,9   ‐2,9   ‐1159,7   195,0   ‐1822,8   1727,4   0,0   27,0   ‐44,6   ‐43,9   477,5   ‐82,8   612,7   3937,5    

Mediana  ‐0,7   0,0   ‐0,8   76,0   ‐0,2   ‐792,3   17,6   29,5   629,0   ‐0,1   9,4   ‐8,3   0,0   87,4   ‐3,4   680,4   1329,3    

%Efeito REGULA:      
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

16,7%    
33,3%    
0,5 

16,7%      
33,3%      
0,5 

0,0%    
33,3%   

I 

50,0%     
50,0%     
1 

33,3%    
33,3%    
1 

  
33,3%      
66,7%      
0,5 

50%          
50%          
1 

33,3%         
66,7%         
0,5 

50%       
50%       
1 

33,3%      
66,7%      
0,5 

66,7%       
33,3%       
2 

33,3%      
16,7%      
2 

16,7%        
83,3%        
0,2 

66,7%      
33,3%      
2 

33,3%      
66,7%      
0,5 

16,7%      
66,7%      
0,3    

RC 

Ltx04   2,0  1,3   0,8   200,5  18,4  1112,2  25,1  446,3  1806,8  42,7   47,1  13,3  2,2  10126,2  230,4  8105,7  1706,1  REGULA: 25% 

Ltx05  0,4  0,0   0,0   34,8  2,2  ‐579,6  11,3  ‐11,0  4337,6  ‐1,4   2,1  2,3  0,0  1599,4  5,2  1779,6  1631,8  INFLAMA: 56,3% 

Ltx13   ‐0,2  0,0   ‐0,2   28,9  1,0  ‐3809,3  70,9  703,5  ‐13818,4  57,0   ‐15,9  41,8  0,0  2384,9  ‐4,9  1256,9  1525,5  Sem Efeito: 18,8% 

Ltx24  2,8  0,0   ‐1,0   26,9  3,2  99,0  280,6  14493,0  14431,6  7,7   31,6  150,1  69,4  1478,6  20,8  1785,4  20313,2  RAZÃO  

Ltx26  1,6  1,4   ‐0,8   9,0  36,6  168,7  50,6  244,9  558,2  10,6   49,1  27,2  ‐58,8  14832,5  76,6  5762,8  21596,8  REG/INF: 0,4 

Ltx79  0,1  0,0   ‐1,0   ‐0,2  ‐0,1  ‐1,4  15,2  82,3  ‐1209,0  ‐1,0   ‐3,5  6,1  ‐161,9  167,7  3,8  439,1  323,8   

Ltx87  0,6   0,0   ‐0,9   ‐1,2   0,2   52,9   8,4   82,2   ‐546,8   ‐0,4   0,6   6,4   ‐158,5   163,0   3,3   ‐103,8   112,4     
Media  1,0   0,4   ‐0,4   42,7   8,8   ‐422,5   66,0   2291,6   794,3   16,5   15,9   35,3   ‐43,9   4393,2   47,9   2718,0   6744,2     

Mediana  0,6   0,0   ‐0,8   26,9   2,2   52,9   25,1   244,9   558,2   7,7   2,1   13,3   0,0   1599,4   5,2   1779,6   1631,8     

%Efeito REGULA:      
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

42,9%    
0,0%     
R 

28,5%      
0,0%       
R 

0,0%    
28,5%   

I 

71,4%     
14,3%     
5 

71,4%    
0,0%     
R 

  
0,0%        
100,0%     

I 

14,3%        
85,7%        
0,2 

42,9%         
57,1%         
0,8 

28,6%      
57,1%      
0,5 

28,6%      
57,1%      
0,5 

0,0%        
100,0%      

I 

42,9%      
28,6%      
1,5 

0,0%         
100,0%       

I 

14,3%      
85,7%      
0,2 

14,3%      
85,7%      
0,2 

0,0%      
100,0%     

I    

Os valores da tabela   foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo CMV, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada  indivíduo. As 
citocinas em azul  foram  consideradas predominantemente, REGULA, e as  citocinas em  vermelho, predominantemente,  INFLAMA. A  citocina em  verde  (IL‐2) não  foi  considerada  com atividade predominantemente   REGULA ou  
INFLAMA. Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo: a) induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção espontânea 
e o estímulo com o peptídeo levou a um aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da citocina; d) 
sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para produção de citocinas 
e  valores  sem  efeito. Classificação dos  efeitos de modificação de produção de  citocinas: REGULA: há  indução de produção ou  aumento de  citocinas  com perfil predominantemente REGULA ou  inibição de  citocinas  com perfil 
predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor 
azul indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam o perfil INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de  cor indica não haver efeito que possa ser classificado como REGULA 
ou INFLAMA, isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem predomínio REGULA ou INFLAMA. Calculamos  a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de não efeito, e a respectiva razão 
REGULA/INFLAMA,  para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a 
respectiva razão REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=4); SAU: saudável (n=7);  n total=24 indivíduos.  OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de 
detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0.82  e < 3676.08);  IL‐5 (OOR > 2.18 e < 8953;), IL‐7 (OOR > 1.73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2.46 e < 27189.47), IL‐13 (OOR > 0.86 
e < 14996.07), IL‐2 (OOR > 8.3 e < 10015.26), IL‐1B (OOR > 2.02 e < 29090.07); IL‐6 (OOR > 6.32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1.42 e  < 26599.9), IL‐12 (OOR > 2.76 e < 43369.64), IL‐17 (OOR > 9.755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0.72 e < 
2425.89), GM‐CSF  (OOR > 197.63 e < 49082),  IFN‐y  (OOR > 41.1 e < 39741.12), TNF‐α  (OOR > 1.97 e < 30517.8), MCP‐1  (OOR > 18,78 e < 5861.92) e MIP‐1B  (OOR > 5.88 e < 21761.9).   Para o efeito do peptídeo CMV, na razão 
REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. Citocinas REGULA (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,02 e TOxSAU: Qui‐quadrado:0,05) e Citocinas INFLAMA (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,008 e TOxSAU: 
Qui‐quadrado: 0,1). 



68 

 

 

 

 
 

Tabela 10 (Continuação): Efeito do peptídeo de microrganismo patogênico ‐ CMV ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 

Frequência Global 
Resposta REGULA / 
INFLAMA NO GRUPO 

EST 

Ltx11  1,2  1,5   1,2   40,2  16,7  ‐3009,0  87,0  3213,8  8787,7  3,0   61,4  54,1  0,0  3045,1  24,1  5346,8  2222,6  REGULA: 26,6% 

Ltx12  ‐0,4  ‐8,4   ‐6,8   57,8  8,3  360,3  5,3  295,1  15699,0  ‐583,3   ‐19,1  3,7  ‐852,1  2603,6  30,8  5861,92* 903,3  INFLAMA: 61% 

Ltx14  0,1  1,8   0,2   224,6  24,8  280,2  143,2  5377,6  0,0  6,8   60,6  139,2  0,0  8031,2  30,0  ‐754,4  21756,1  Sem Efeito: 12,5% 

Ltx22  2,9  0,0   ‐1,1   39,1  1,4  25,4  288,6  23599,9* 5782,9  0,0   34,3  282,5  54,8  187,8  11,1  616,9  20410,7  RAZÃO  
Media  1,0   ‐1,3   ‐1,6   90,4   12,8   ‐585,8   131,0   2962,2   7567,4   ‐143,4   34,3   119,9   ‐199,3   3466,9   24,0   1736,4   11323,2   REG/INF: 0,4 

Mediana  0,7   0,8   ‐0,4   49,0   12,5   152,8   115,1   3213,8   7285,3   1,5   47,4   96,7   0,0   2824,3   27,1   616,9   11316,6  

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

50,0%    
0,0%     
R 

50,0%     
25,0%     
2 

25,0%    
50,0%    
0,5 

100,0%     
0,0%       
R 

100,0%   
0,0%     
R 

  
00%       

100,0%    
I 

00%         
100,0%      

I 

0,0%          
75,0%         

I 

25,0%      
50,0%      
0,5 

25,0%      
75,0%      
0,3 

00%      
100,0%   

I 

25,0%        
25,0%        
1 

00%       
100,0%    

I 

00%       
100,0%    

I 

25%         
75,0%       
0,3 

00%        
100,0%     

I    

SAU 

Ltx18  1,3  0,0   ‐0,8   21,7  2,9  28,3  224,3  2220,5  ‐1994,1  2,1   14,2  97,9  ‐43,0  212,7  6,4  63,6  5216,6  REGULA: 28,6% 

Ltx36  1,3  30,8   ‐0,1   203,5  30,8  ‐5365,0  25,4  ‐11,5  2154,5  20,6   44,7  4,2  0,0  5476,7  18,8  2722,6  21228,6  INFLAMA: 50,9% 

Ltx37  3,6  0,0   ‐1,1   25,3  0,4  13,1  443,0  23599,9* 6971,7  6,9   35,7  299,9  77,4  199,4  24,9  2219,3  20369,8  Sem Efeito: 20,5% 

Ltx40  3,0  0,0   ‐1,0   31,8  15,4  65,0  1133,5  23599,9* 6337,8  4,4   18,3  593,5  92,0  5785,0  106,9  ‐393,4  0,0  RAZÃO  

Ltx41  0,3  0,0   ‐0,7   2,0  0,3  ‐3652,8  0,9  ‐296,2  ‐937,2  21,5   2,6  ‐4,9  0,0  308,2  2,1  1447,8  342,0  REG/INF: 0,6 

Ltx44  ‐0,8   0,0   ‐1,1   ‐1,6   0,0   ‐7,8   ‐0,3   ‐8,3   ‐965,9   ‐1,7   ‐6,4   ‐4,7   ‐154,4   ‐34,1   ‐12,1   ‐38,9   ‐407,2    
Ltx84  0,5  0,0   0,0   54,5  ‐0,9  ‐1100,4  64,4  922,6  6723,0  ‐7,3   8,6  38,1  0,0  57,3  3,8  3908,8  129,0    

Media  1,3   4,4   ‐0,7   48,2   7,0   ‐1431,4   270,2   565,4   2612,8   6,7   16,8   146,3   ‐4,0   1715,0   21,5   1418,6   6697,0     
Mediana  1,3   0,0   ‐0,8   25,3   0,4   ‐7,8   64,4   ‐8,3   2154,5   4,4   14,2   38,1   0,0   212,7   6,4   1447,8   342,0     

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

57,1%    
0,0%     
R 

14,3%     
0,0%      
R 

0,0%     
42,9%    

I 

85,7%      
14,3%      
6 

42,9%    
0,0%     
R 

  
0,0%       
71,4%     

I 

42,9%       
57,1%       
0,8 

42,9%         
57,1%         
0,8 

28,6%      
71,4%      
0,4 

14,3%      
85,7%      
0,2 

28,6%    
71,4%    
0,4 

28,6%        
28,6%        
1 

14,3%     
85,7%     
0,2 

14,3%     
85,7%     
0,2 

28,6%       
71,4%       
0,4 

14,3%      
71,4%      
0,2    

Os valores da tabela  foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo CMV, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada indivíduo. 
As citocinas em azul foram consideradas predominantemente, REGULA, e as citocinas em vermelho, predominantemente, INFLAMA. A citocina em verde (IL‐2) não foi considerada com atividade predominantemente  REGULA 
ou  INFLAMA. Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo: a) induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção 
espontânea e o estímulo com o peptídeo  levou a um aumento desta citocina ≥1pg/ml; c)  inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo  levou a uma diminuição  (parcial ou total)   de pelo menos 
≥1pg/ml da citocina; d) sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com  inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores 
positivos para produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de produção de citocinas: REGULA: há indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA 
ou inibição de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente 
REGULA. Os valores sombreados na cor azul indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam o perfil INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de  cor indica não haver 
efeito que possa ser classificado como REGULA ou INFLAMA, isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem predomínio REGULA ou INFLAMA. Calculamos  a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou INFLAMA para cada 
citocina, a porcentagem de não efeito, e a respectiva razão REGULA/INFLAMA,  para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e 
INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a  respectiva  razão REGULA/INFLAMA.     TO:  tolerante operacional  (n=6); RC:  rejeição crônica  (n=7); EST: estável  (n=4); SAU: saudável  (n=7);   n  total=24 
indivíduos.  OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0.82  e < 3676.08);  IL‐5 (OOR > 
2.18 e < 8953;), IL‐7 (OOR > 1.73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2.46 e < 27189.47), IL‐13 (OOR > 0.86 e < 14996.07), IL‐2 (OOR > 8.3 e < 10015.26), IL‐1B (OOR > 2.02 e < 29090.07); IL‐6 (OOR > 6.32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1.42 e  < 
26599.9), IL‐12 (OOR > 2.76 e < 43369.64), IL‐17 (OOR > 9.755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0.72 e < 2425.89), GM‐CSF (OOR > 197.63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41.1 e < 39741.12), TNF‐α (OOR > 1.97 e < 30517.8), MCP‐1 (OOR > 
18,78 e < 5861.92) e MIP‐1B  (OOR > 5.88 e < 21761.9).   Para o efeito do peptídeo CMV, na razão REGULA/INFLAMA,  foram considerados os valores como REGULA:  ≥1,3 e  INFLAMA:  ≤ 0,7. Citocinas REGULA  (TOxRC: Qui‐
quadrado: 0,02 e TOxSAU: Qui‐quadrado:0,05) e Citocinas INFLAMA (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,008 e TOxSAU: Qui‐quadrado: 0,1). 
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a)                                                          b) 

 

Figura 14: Peptídeos CMV. Citocinas Regula e Citocinas Inflama – TO, RC, SAU. Perfil de número 
de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou SEM PRODUÇÃO (cinza) pelo estímulo 
com o peptídeo CMV na comparação entre os grupos TO, RC, SAU. a) Citocinas REGULA, TOxRC 
(p=0,02, Qui-quadrado) e b) Citocinas INFLAMA, TOxRC (p=0,008, Qui-quadrado). 

  

 Não obstante, o perfil em TO foi semelhante ao grupo SAU em 

relação às citocinas INFLAMA, uma vez que não observamos diferenças 

significativas nas frequências de efeitos do tipo REGULA ou INFLAMA, assim 

como da ausência de efeito, dos peptídeos-CMV, na comparação entre TO e 

SAU, seja em relação às citocinas REGULA (p=0,05; Qui-quadrado) ou em 

relação àquelas INFLAMA (p=0,1; Qui-quadrado). 

 Destacamos algumas diferenças dos efeitos dos peptídeos-CMV, 

entre os grupos TO e RC:  por exemplo, para as citocinas REGULA, o peptídeo 

CMV teve efeito dominantemente REGULA na RC (Razões 

REGULA/INFLAMA: IL-10: 5 e para as citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, detectamos 

apenas indução ou aumento de produção destas citocinas). Em contraste, em 

TO, o efeito dos peptídeos-CMV em relação à produção de citocinas REGULA, 

(IL-4 e IL-5) foi de inibição, portanto, do perfil INFLAMA. Para as citocinas 

predominantemente INFLAMA, o efeito preponderante do CMV foi INFLAMA 

em todos os grupos.  
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 Na comparação entre TO e SAU, destacamos algumas diferenças 

das razões REGULA/INFLAMA. Por exemplo, para IL-10, o efeito dos 

peptídeos-CMV foi mais REGULA em SAU (razão REGULA/INFLAMA: 6), e 

equilibrada REGULA/INFLAMA no grupo TO (razão REGULA/INFLAMA: 1). 

Não obstante, o perfil global de efeitos não foi estatisticamente diferente entre 

TO e SAU. 

No que diz respeito à quantidade de citocina (pg/ml) produzida e/ou 

inibida diante do estímulo com os peptídeos-CMV, mais uma vez, não 

encontramos diferenças significativas entre os grupos de estudo, quando 

analisados em conjunto (Kruskal-Wallis). No entanto, comparando os grupos 

dois a dois (Mann-Whitney) observamos algumas diferenças significativas, em 

relação aos efeitos dos peptídeos-CMV, apenas na comparação entre TO e 

RC, no qual, os níveis de indução e ou aumento de IFN-y foram maiores na RC 

(p=0,03) (Figura 15).   

 

Figura 15: Efeitos de peptideos CMV na produção de citocina IFN-y - TOxRC. 
Citocinas analisadas nos sobrenadantes de cultura de PBMC, após 48h, por Luminex. 
Valores expressos em pg/ml. TO: Tolerante operacional (n=6) e SAU: saudável (n=7).  A 
comparação entre dois grupos (Mann Whitney TO x RC (para a citocina: IFN-y: p=0,03)). 
OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) - detecção; Os limites de detecção são: 
OOR > 0,82  e < 3676,08.  

 

Dentre as citocinas REGULA, a produzida em maiores quantidades, foi 

IL-10 (valor máximo de 224 pg/ml, no grupo EST), enquanto que, para aquelas 

com perfil predominantemente INFLAMA, as produzidas em maiores 
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quantidades foram IL-8 (valores máximos > 18.000 pg/ml em TO), MCP-1 

(valores máximos > 11.000 pg/ml em EST) e MIP-1B (valores máximos > 

21.000 pg/ml). Os níveis de produção de citocinas do perfil INFLAMA foram, 

em geral, bem maiores do que as do perfil REGULA.  

 

4.1.4. Autoantígenos: produção de citocinas REGULA e INFLAMA 

frente a peptídeos da Hsp60, nos diferentes grupos clínicos 

 Foi analisado o efeito do autoantígeno, proteína de choque térmico 

60 - Hsp60 (HSP, do inglês, Heat shock protein), dirigido a três peptídeos, 

previamente estudados por nosso grupo, que apresentam atividade, 

predominantemente REGULA (peptídeos N6 e N7) ou INFLAMA (peptídeo C9), 

em relação à produção de citocinas com predomínio de atividades REGULA ou 

INFLAMA.  

 

 Peptídeos da Hsp60 REGULA: N6 e N7 

 Analisamos, incialmente, a produção de citocinas (com perfil 

REGULA ou INFLAMA), frente ao estímulo com os peptídeos, 

predominantemente, REGULA (N6 e N7).  

 Pep N6-REGULA - Citocinas com perfil REGULA e INFLAMA 

 Na presença do peptídeo N6, observamos tanto inibição, quanto 

indução/aumento da produção de citocinas com perfil predominantemente 

REGULA, assim como daquelas predominantemente INFLAMA em, 

praticamente, todos os grupos (considerado diferenças com valores > 1pg/ml) 

(Tabela 11).
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Tabela 11: Efeito do autoantígeno ‐ Pep‐N6 (Hsp60) ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 

Frequência Global Resposta 
REGULA / INFLAMA NO 

GRUPO 

TO 

Ltx03   ‐4,1  ‐234,2 ‐1,3  ‐475,0  ‐89,7  ‐2380,7  ‐27,3  ‐256,4  ‐7610,0  ‐45,7  ‐78,7  ‐8,8  0,0  ‐1045,5  ‐564,8  ‐874,4  ‐2880,2  REGULA: 41,3% 

Ltx10  6,4  183,6  1,3  2087,6  230,9  ‐4148,9  359,0  ‐1340,7  ‐4227,5  23,8  645,3  0,4  39,3  12331,8  2577,8 3773,0  3379,3  INFLAMA: 45% 

Ltx16  ‐0,3  0,0  ‐0,9  ‐1,1  ‐0,7  ‐6,3  23,0  ‐31,3  360,2  0,2  ‐1,6  ‐4,1  ‐154,1  ‐7,0  7,4  ‐1883,9  285,3  Sem Efeito: 13,8% 

Ltx62   0,3  8,1  ‐0,1  1,7  13,7  ‐367,2  44,5  1703,0  6236,8  9,9  8,9  32,1  0,0  ‐1,7  ‐7,7  1112,3  354,0  RAZÃO  

Ltx91  1,1  1,5  ‐0,7  185,4  22,1  ‐2,6  14,5  53,3  2291,6  9,5  61,4  11,7  ‐102,1  1063,8  186,4  1598,1  21594,5 REG/INF:0,9 
Media  0,7  ‐8,2  ‐0,3  359,7  35,3  ‐1381,1  82,8  25,6  ‐589,8  ‐0,4  127,1  6,3  ‐43,4  2468,3  439,8  745,0  4546,6 

Mediana  0,3  1,5  ‐0,7  1,7  13,7  ‐367,2  23,0  ‐31,3  360,2  9,5  8,9  0,4  0,0  ‐1,7  7,4  1112,3  354,0 

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

40%      
20%      
2 

60%       
20%       
3 

20%     
20%     
1 

60%       
20%       
3 

60%       
20%       
3 

  
20%       
80%       
0,25 

60%          
40%          
1,5 

40%          
60%          
0,7 

20%       
60%       
0,3 

40%       
60%       
0,7 

40%       
40%       
1 

40%        
20%        
2 

60%          
40%          
1,5 

40%       
60%       
0,7 

40%        
60%        
0,7 

20%        
80%        
0,25    

RC 

Ltx04   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  ‐14,4  0,0    

Ltx05  ‐1,2  0,0  0,3  ‐5,0  ‐1,2  ‐1881,7  ‐9,5  ‐173,0  ‐784,4  ‐42,9  ‐16,5  ‐5,0  0,0  ‐80,2  ‐8,4  ‐877,5  ‐526,7  REGULA: 36,6% 

Ltx13   ‐1,6  0,0  ‐0,4  ‐29,3  ‐1,6  ‐3352,4  ‐21,0  ‐1909,9  ‐12485,9  ‐25,8  ‐66,9  ‐32,4  0,0  ‐211,6  ‐27,3  ‐166,4  ‐1470,4  INFLAMA: 31,3% 

Ltx24  3,3  ‐1,8  ‐0,7  42,3  0,9  26,5  290,3  23599,9* 4357,5  7,8  41,4  888,5  62,6  185,6  22,6  1904,2  20303,2 Sem Efeito: 32,1% 

Ltx26  ‐0,6  0,0  ‐0,8  ‐0,1  ‐0,7  ‐5,0  ‐1,6  ‐59,2  183,4  ‐0,4  ‐1,3  ‐9,9  ‐160,4  ‐26,1  ‐4,1  1159,7  ‐55,3  RAZÃO  

Ltx79  ‐0,5  0,0  ‐1,0  ‐0,9  ‐0,5  ‐6,1  15,4  130,0  2302,1  ‐1,0  ‐2,0  7,0  ‐154,4  ‐13,5  3,2  66,4  76,6  REG/INF:1,2 

Ltx87  ‐0,3  0,0  ‐1,1  1,1  ‐0,7  ‐2,2  9,3  122,6  1952,9  ‐1,7  ‐1,6  1,8  ‐157,5  ‐15,4  0,4  ‐677,2  8,1   
Media  ‐0,1  ‐0,3  ‐0,5  1,2  ‐0,6  ‐745,8  40,4  ‐314,9  ‐638,6  ‐9,1  ‐6,7  121,4  ‐58,5  ‐23,0  ‐1,9  199,3  2620,8    

Mediana  ‐0,5  0,0  ‐0,7  ‐0,1  ‐0,7  ‐5,0  0,0  ‐29,6  183,4  ‐1,0  ‐1,6  0,0  0,0  ‐15,4  0,0  ‐14,4  0,0    

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

14,3%    
28,6%    
0,5 

0,0%      
14,3%     

I 

0,0%    
28,6%   

I 

28,6%     
28,6%     
1 

0,0%       
28,6%     

I 
  

42,9%      
42,9%      
1 

42,9%        
42,9%        
1 

28,6%         
71,4%         
0,4 

57,1%     
14,3%     
3,9 

71,4%     
14,3%     
3,9 

42,9%     
42,9%     
1 

42,9%      
14,3%      
3 

57,1%        
14,3%        
3,9 

42,9%     
28,6%     
1,5 

42,9%       
57,1%       
0,8 

42,9%       
42,9%       
1    

Os valores da tabela    foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo N6, o valor encontrado na condição sem estímulo  (produção espontânea), para cada  indivíduo. As 
citocinas em azul  foram  consideradas predominantemente, REGULA, e as  citocinas em  vermelho, predominantemente,  INFLAMA. A  citocina em  verde  (IL‐2) não  foi  considerada  com atividade predominantemente REGULA ou  
INFLAMA. Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo: a) induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção espontânea 
e o estímulo com o peptídeo levou a um aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da citocina; d) 
sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em  relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com  inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para produção de 
citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de produção de citocinas: REGULA: há indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou inibição de citocinas com perfil 
predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor 
azul  indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha  indicam o perfil  INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de   cor  indica não haver efeito que possa ser classificado como 
REGULA ou  INFLAMA,  isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem predomínio REGULA ou  INFLAMA. Calculamos a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou  INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de não efeito, e a 
respectiva razão REGULA/INFLAMA,  para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada 
grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.     TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=3); SAU: saudável (n=5);   n total=20  indivíduos.   OOR (Fora do alcance, em  inglês, Out of Range) ‐ 
OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0,82  e < 3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2,46 e < 27189,47), IL‐
13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 e  < 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 9,755 e < 20735), G‐CSF (OOR 
> 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861,92) e MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o efeito do peptídeo N6, na razão 
REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. Citocinas REGULA (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,001 e TOxSAU: Qui‐quadrado:0,2) e Citocinas INFLAMA (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,04 e TOxSAU: Qui‐
quadrado: 0,5). 
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Tabela 11 (Continuação): Efeito do autoantígeno ‐ Pep‐N6 (Hsp60) ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 

Frequência Global Resposta 
REGULA / INFLAMA NO 

GRUPO 

EST 

Ltx11  ‐0,8  0,0  0,1  4,0  5,1  ‐4060,5  18,5  ‐16,6  ‐1743,1  ‐11,3  9,9  1,7  0,0  ‐58,1  ‐5,0  972,1  ‐291,4  REGULA: 45,8% 

Ltx12   ‐1,4  ‐9,0  ‐7,4  1,6  3,6  ‐1421,9  ‐27,8  52,7  ‐2131,7  ‐621,9  ‐54,3  ‐7,7  ‐852,1  ‐363,9  7,5  622,7  32,6  INFLAMA: 39,6% 

Ltx14  ‐1,1  ‐0,3  ‐0,5  159,3  1,1  379,1  101,7  6837,3  ‐13247,7  ‐4,5  16,1  154,1  0,0  317,6  14,7  ‐2898,5  424,5  Sem Efeito: 14,6% 

Media  ‐1,1  ‐3,1  ‐2,6  55,0  3,3  ‐1701,1  30,8  2291,1  ‐5707,5  ‐212,6  ‐9,4  49,3  ‐284,0  ‐34,8  5,8  ‐434,6  55,2  RAZÃO  

Mediana  ‐1,1  ‐0,3  ‐0,5  4,0  3,6  ‐1421,9  18,5  52,7  ‐2131,7  ‐11,3  9,9  1,7  0,0  ‐58,1  7,5  622,7  32,6  REG/INF: 1,2 

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

0,0%      
66,7%     

I 

0,0%      
33,3%     

I 

0,0%    
33,3%   

I 

100,0%    
0,0%      
R 

100,0%   
0,0%     
R 

  
33,3%      
66,6%      
0,5 

33,3%       
66,6%       
0,5 

100%         
0,0%          
R 

100%      
0,0%       
R 

33,3%     
66,6%     
0,5 

33,3%     
66,6%     
0,5 

33,3%      
0,0%       
R 

66,6%       
33,3%       
2 

33,3%     
66,6%     
0,5 

33,3%       
66,6%       
0,5 

33,3%       
66,6%       
0,5    

SAU 

Ltx18  1,1  0,0  ‐0,7  4,4  ‐0,1  0,5  185,6  5963,0  ‐3135,3  ‐1,2  3,7  206,2  ‐81,2  56,0  6,3  ‐480,0  175,0  REGULA: 48,8% 

Ltx36   ‐1,3  0,0  12,5  ‐9,5  ‐3,0  ‐6479,1  ‐12,9  ‐242,7  ‐4069,1  4,7  27,0  6,9  0,0  ‐165,1  ‐21,9  ‐1985,8  ‐527,5  INFLAMA: 35% 

Ltx41   ‐1,2  0,0  ‐0,7  ‐11,4  0,8  ‐3604,5  ‐9,7  ‐675,4  ‐1356,7  ‐10,9  ‐33,6  ‐12,6  0,0  ‐98,4  ‐9,9  ‐364,9  ‐372,8  Sem Efeito: 16,3% 

Ltx44  ‐0,7  0,0  ‐1,1  ‐1,7  ‐0,7  ‐7,6  0,7  ‐7,8  ‐867,7  ‐1,0  ‐7,1  ‐2,9  ‐158,7  ‐26,6  ‐6,2  ‐37,2  ‐336,8  RAZÃO  

Ltx84   1,1  23,2  8,7  882,1  40,6  ‐3329,5  116,3  3014,8  3158,2  13,5  403,3  46,2  192,7  95,2  58,1  406,2  294,7  REG/INF:1,4 

Media  ‐0,2  4,6  3,8  172,8  7,5  ‐2684,0  56,0  1610,4  ‐1254,1  1,0  78,7  48,8  ‐9,4  ‐27,8  5,3  ‐492,3  ‐153,5   
Mediana  ‐0,7  0,0  ‐0,7  ‐1,7  ‐0,1  ‐3329,5  0,7  ‐7,8  ‐1356,7  ‐1,0  3,7  6,9  0,0  ‐26,6  ‐6,2  ‐364,9  ‐336,8   

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

40%      
40%      
1 

20%       
0,0%      
R 

40%     
20%     
2 

40%       
60%       
0,7 

20%      
20%      
1 

  
40%       
40%       
1 

60%         
40%         
1,5 

80%          
20%          
4 

60%       
40%       
1,5 

40%       
60%       
0,7 

40%       
60%       
0,7 

40%        
20%        
2 

60%         
40%         
1,5 

60%       
40%       
1,5 

80%        
20%        
4 

60%        
40%        
1,5    

Os valores da tabela   foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo N6, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada  indivíduo. As 
citocinas em azul  foram consideradas predominantemente, REGULA, e as citocinas em vermelho, predominantemente,  INFLAMA. A citocina em verde  (IL‐2) não  foi considerada com atividade predominantemente   REGULA ou  
INFLAMA.  Foram  considerados os  seguintes  efeitos do peptídeo:  a)  induzir  citocinas: quando não havia produção  espontânea  e o peptídeo  levou  à produção  ≥1pg/ml; b)  aumentar  a produção de  citocinas: havia produção 
espontânea e o estímulo com o peptídeo levou a um aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da 
citocina; d) sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em  relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com  inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para 
produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de produção de citocinas: REGULA: há  indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou  inibição de 
citocinas com perfil predominantemente  INFLAMA;  INFLAMA: há o aumento ou  indução de produção de citocinas com perfil predominantemente  INFLAMA ou  inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os 
valores sombreados na cor azul indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam o perfil INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de  cor indica não haver efeito que possa 
ser classificado como REGULA ou INFLAMA, isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem predomínio REGULA ou INFLAMA. Calculamos  a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou INFLAMA para cada citocina, a porcentagem 
de não efeito, e a respectiva razão REGULA/INFLAMA,  para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de 
NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável (n=3); SAU: saudável (n=5);  n total=20 indivíduos.  OOR (Fora do alcance, em 
inglês, Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0,82  e < 3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 
2,46 e < 27189,47), IL‐13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 e  < 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 9,755 
e < 20735), G‐CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861,92) e MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o efeito 
do peptídeo N6, na razão REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. Citocinas REGULA (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,001 e TOxSAU: Qui‐quadrado:0,5) e Citocinas INFLAMA (TOxRC: Qui‐
quadrado: 0,04 e TOxSAU: Qui‐quadrado: 0,2). 
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  A frequência global do efeito REGULA do peptídeo N6 apresentando 

o perfil REGULA foi maior para o grupo SAU, e menor para o grupo RC (TO: 

41,3%; RC: 36,6%; EST: 45,8% e SAU: 48,8%). Por outro lado, a frequência do 

efeito do perfil INFLAMA, para o peptídeo N6, foi menor para o grupo RC (TO: 

45%; RC: 31,3%; EST: 39,6% e SAU: 35%). A razão global da frequência 

REGULA/INFLAMA, para o efeito do peptídeo N6, foi maior para o grupo SAU 

(TO: 0,9; RC: 1,2; EST: 1,2 e SAU: 1,4). Assim, o peptídeo N6 induziu mais 

frequentemente efeitos do perfil REGULA, em relação à produção do conjunto 

das citocinas estudadas, nos SAU, e mais equilibrado REGULA/INFLAMA nos 

demais grupos clínicos e, inclusive, na TO. 

 Não obstante, observamos um perfil distinto, em relação às 

frequências dos efeitos do tipo REGULA ou INFLAMA, do peptídeo N6, assim 

como a ausência de efeito, entre os grupos TO e RC, tanto em relação às 

citocinas predominantemente REGULA (p=0,001; Qui-quadrado), quanto 

àquelas INFLAMA (p=0,04; Qui-quadrado) (Figura 16 a e b).   

a)                                                       b)  

 

Figura 16: Peptídeo auto N6. Citocinas Regula e Citocinas Inflama – TO, RC, SAU. Perfil de 
número de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou SEM PRODUÇÃO (cinza) pelo 
estímulo com o peptídeo N6 na comparação entre os grupos TO, RC e SAU. a) Citocinas REGULA, 
TOxRC (p=0,01, Qui-quadrado) e b) Citocinas INFLAMA, TOxRC (p=0,04, Qui-quadrado).  
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 Destacamos alguns efeitos diferenciais do peptídeo N6, como por 

exemplo, na produção de IL-4, uma citocina com relevância imunorreguladora 

no contexto do transplante.  O efeito foi mais REGULA na TO (Razão 

REGULA/INFLAMA para IL-4: 2), em contraste com o efeito preponderante 

INFLAMA na RC (Razão REGULA/INFLAMA para IL-4: 0,5). De forma 

semelhante, para as demais citocinas REGULA, o peptídeo N6 teve efeito 

dominantemente REGULA, na TO (Razões REGULA/INFLAMA: IL-5: 3; IL-10: 

3 e IL-13: 3), exceto para a IL-7, para a qual houve um efeito REGULA e outro 

INFLAMA.  

 Em contraste, na RC, o efeito do peptídeo N6 em relação à produção 

de citocinas REGULA, além de menos frequente, foi mais (para IL-4), ou 

unicamente (para IL-5, IL-7 e IL-13) do perfil INFLAMA. Para IL-10, o efeito foi 

igualmente REGULA e INFLAMA. Assim, as razões entre TO e RC para as 

frequências do efeito REGULA das citocinas REGULA (IL-10: 2,1; IL-4: 2,8 e 

IL-13: somente o grupo TO teve indução/aumento de IL-13 pelo peptídeo N6) 

mostram claramente um predomínio para o grupo TO.  

 Para as citocinas predominantemente INFLAMA, o efeito 

preponderante do N6 foi INFLAMA no grupo TO (Razões REGULA/INFLAMA   

≤ 0,7 para IL-1B, IL-8, IL-12, IL-17, TNF, MCP-1 e MIP-1B), em contraste com o 

grupo RC que teve predomínio de efeito REGULA para diversas citocinas 

(Razões REGULA/INFLAMA ≥ 1,3 para: IL-12, IL-17,  G-CSF, GM-CSF, IFN-y, 

e TNF-α), havendo efeito INFLAMA apenas para a IL-8 (Razão 

REGULA/INFLAMA 0,4) e, para as demais citocinas INFLAMA, o efeito foi 

igualmente compartilhado REGULA e INFLAMA (IL-6, G-CSF, IL-1B, MCP-1 e 
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MIP-1B).  Destacamos que o efeito do peptídeo N6, em relação à produção de 

IFN-y foi REGULA para todos os grupos estudados.  

 A comparação com o grupo de indivíduos saudáveis pode ser 

informativa como parâmetro de maior ou menor ativação em relação ao estado 

fisiológico. Destacamos algumas diferenças das razões REGULA/INFLAMA 

entre TO e SAU. Por exemplo, para IL-10, o efeito do N6 foi mais REGULA na 

TO e INFLAMA no grupo SAU (Razão REGULA/INFLAMA: 3 na TO contra 0,7 

para SAU). Para IL-13, o efeito em SAU foi menos frequente do que na TO e 

equilibrado REGULA e INFLAMA.  No grupo de EST, o efeito foi, em geral, 

intermediário entre TO e RC. A despeito dessas diferenças, o perfil global dos 

efeitos  do peptídeo N6, não foi significativamente diferente entre TO e SAU 

para as citocinas REGULA (p=0,5; Qui-quadrado), nem para as citocinas 

INFLAMA (p=0,2; Qui-quadrado).   

No que diz respeito à quantidade de citocina (pg/ml) produzida e/ou 

inibida diante do estímulo com o peptídeo N6 (Tabela 11), não encontramos 

diferenças significativas entre os grupos de estudo (Kruskal-Wallis) e mesmo 

na comparação, dois a dois, (Mann-Whitney, p=ns). Apesar da quantidade de 

diversas citocinas ter sido bem alta, sob estímulo do peptídeo N6, para muitos 

indivíduos, como por exemplo, para MCP-1 (>3000 pg/ml, na TO), MIP-1B 

(>21000 pg/ml, na TO), IL-6 (>6000 pg/ml, em EST), IL-8 (>6000 pg/ml, na TO), 

e mesmo IL-10 (>200 pg/ml, na TO), observamos grande variabilidade de efeito 

do peptídeo N6 na quantidade de citocina produzida.  
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 Pep N7-REGULA - Citocinas com perfil REGULA/INFLAMA 

 O peptídeo N7 também foi capaz tanto de inibir, quanto 

induzir/aumentar a produção de citocinas com perfil predominantemente 

REGULA, ou INFLAMA em, praticamente, todos os grupos (sempre 

considerado diferenças com valores > 1pg/ml) (Tabela 12).  

 A frequência global do efeito REGULA do peptídeo N7 foi maior para 

o grupo SAU, e menor para o grupo RC (TO: 36,3%; RC: 30,4%; EST: 43,8% e 

SAU: 48,8%), de forma semelhante ao observado para o peptídeo N6. Por 

outro lado, a frequência do perfil INFLAMA, para o efeito do peptídeo N7, foi 

menor para o grupo SAU (TO: 46,3%; RC: 45,5%; EST: 42,2% e SAU: 26,2%) 

e semelhante nos grupos TO e RC. A razão global da frequência 

REGULA/INFLAMA, para o efeito do peptídeo N7, foi maior para o grupo SAU 

(TO: 0,8; RC: 0,7; EST: 1 e SAU: 1,9). Desta forma, o peptídeo N7 induziu mais 

frequentemente efeitos do perfil REGULA, em relação à produção do conjunto 

das citocinas estudadas, nos SAU, mais INFLAMA na RC, e mais equilibrado 

REGULA/INFLAMA nos grupos TO e EST.   

 Em relação às citocinas REGULA, chama a atenção que o peptídeo 

N7 teve mais efeito na produção de IL-7 (efeito predominantemente INFLAMA 

em todos os grupos clínicos), IL-10 (efeito predominantemente REGULA em 

todos os grupos, menos nos SAU) e na produção de IL-13 (efeito 

predominantemente REGULA em todos os grupos, menos nos SAU (Razões 

REGULA/INFLAMA: na TO: IL-10: 1,5 e IL-13: 3; na RC: IL-10: 4 e IL-13: 2). 

Em contraste com o peptídeo N6, o N7 praticamente não teve efeito na 

produção de IL-4.  
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Tabela 12: Efeito do autoantígeno ‐ Pep‐N7 (Hsp60) ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa 

IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 
Frequência Global Resposta REGULA / 

INFLAMA NO GRUPO 

TO 

Ltx03   ‐3,8   ‐236,1  ‐1,5   ‐480,1   ‐93,3  ‐2422,9  ‐28,4   ‐251,7   ‐9493,3   ‐45,7  ‐82,5   ‐10,0   0,0   ‐1103,1   ‐565,8  ‐971,4  ‐2896,6  REGULA: 36,3% 

Ltx10  0,4   36,9   ‐0,4   99,4   46,5   ‐1871,8  69,7   774,4   5216,4   1,6   158,0   16,8   0,0   76,9   57,0   24,0   434,1   INFLAMA: 46,3% 

Ltx16  ‐0,5   0,0   ‐1,1   ‐1,2   ‐0,8   ‐6,0   23,1   ‐8,6   699,2   0,9   ‐0,5   ‐3,5   ‐148,3   ‐1,4   12,8   ‐1521,0  337,4   Sem Efeito: 17,5% 

Ltx62   0,6   0,3   1,9   60,6   5,9   ‐2201,3  9,7   91,6   ‐895,9   26,9   57,1   ‐6,6   0,0   1676,6   19,8   ‐727,6  ‐62,8   RAZÃO  

Ltx91  1,3   0,3   ‐0,8   188,9   16,2   ‐0,5   11,3   50,5   4099,4   13,7   81,1   12,8   ‐99,1   916,8   158,4   1540,5  21594,5  REG/INF: 0,8 
Media  ‐0,4   ‐39,7   ‐0,4   ‐26,5   ‐5,1   ‐1300,5   17,1   131,2   ‐74,9   ‐0,5   42,6   1,9   ‐49,5   313,2   ‐63,5   ‐331,1   3881,3  

Mediana  0,4   0,3   ‐0,8   60,6   5,9   ‐1871,8   11,3   50,5   699,2   1,6   57,1   ‐3,5   0,0   76,9   19,8   ‐727,6   337,4  

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

20%      
20%      
1 

20%       
20%       
1 

 20%     
40%      
0,5 

 60%       
40%       
1,5 

60%      
20%      
3 

  
20%        
80%        
0,25 

40%        
60%        
0,7 

40%           
60%           
0,7 

20%      
60%      
0,3 

20%       
60%       
0,3 

60%        
40%        
1,5 

40%         
0,0%        
R 

40%       
60%       
0,7 

20%        
80%        
0,25 

60%        
40%        
1,5 

40%         
60%         
0,7    

RC 

Ltx04   0,0   0,0   3,1   5,6   1,2   0,0   3,1   27,8   128,2   46,0   0,0   9,4   0,0   123,5  8,1   ‐24,3   116,4   REGULA: 30,4%  

Ltx05  ‐1,2   0,0   0,0   ‐6,0   ‐1,3   ‐1658,3  ‐9,0   ‐189,1   ‐703,1   ‐39,9  ‐25,6   ‐5,8   0,0   ‐89,4   ‐9,5   ‐876,9  ‐483,6   INFLAMA: 45,5% 

Ltx13   ‐1,2   2,0   ‐0,1   113,8   21,2   ‐4269,3  100,4   16749,7  ‐17036,8  59,5   51,5   336,1   0,0   ‐344,2  25,2   ‐2860,4  20043,8  Sem Efeito: 24,1% 

Ltx24  0,2   0,0   ‐1,0   10,7   ‐0,1   1,8   88,7   1878,9  3494,7   7,1   9,0   38,3   ‐36,9   54,2   15,4   1091,6  20313,2  RAZÃO  

Ltx26  ‐0,4   0,0   ‐0,9   1,5   ‐0,6   ‐4,5   5,9   55,2   469,8   ‐1,0   4,1   ‐1,8   ‐161,4   ‐24,3   ‐4,1   1155,9  ‐52,6   REG/INF: 0,7 

Ltx79  ‐0,4   0,0   ‐1,1   ‐0,8   ‐0,7   ‐7,4   4,9   79,0   726,5   ‐0,8   ‐4,6   2,3   ‐160,4   ‐21,0   1,3   16,7   37,1    

Ltx87  ‐0,3   0,0   ‐1,2   0,5   ‐0,6   ‐3,8   9,1   179,2   1873,5   ‐0,7   ‐0,9   5,5   ‐150,2   ‐2,3   1,4   29,3   14,7    
Media  ‐0,4   0,3   ‐0,2   17,9   2,7   ‐848,8   29,0   2683,0   ‐1578,2   10,0   4,8   54,9   ‐72,7   ‐43,4   5,4   ‐209,7   5712,7     

Mediana  ‐0,4   0,0   ‐0,9   1,5   ‐0,6   ‐4,5   5,9   79,0   469,8   ‐0,7   0,0   5,5   ‐36,9   ‐21,0   1,4   16,7   37,1     

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

0,0%     
28,6%    

I 

14,3%     
0,0%       
R 

0,0%     
57,1%    

I 

57,1%      
14,3%      
4 

28,6%     
14,3%     
2 

  
14,3%      
85,7%      
0,2 

14,3%       
85,7%       
0,2 

28,6%         
71,4%         
0,4 

28,6%     
42,9%     
0,7 

28,6%      
42,9%      
0,7 

28,6%      
71,4%      
0,4 

57,1%       
0,0%        
R 

71,4%     
28,6%     
2,5 

28,6%      
71,4%      
0,4 

42,9%      
57,1%      
0,8 

28,6%       
71,4%       
0,4    

Os valores da tabela  foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo N7, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada indivíduo. As citocinas em azul 
foram consideradas predominantemente, REGULA, e as citocinas em vermelho, predominantemente, INFLAMA. A citocina em verde (IL‐2) não foi considerada com atividade predominantemente  REGULA ou  INFLAMA. Foram considerados os 
seguintes efeitos do peptídeo: a) induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção espontânea e o estímulo com o peptídeo levou a um 
aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da citocina; d) sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em 
relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de 
produção de citocinas: REGULA: há indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de 
citocinas com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul  indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha 
indicam o perfil  INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de   cor  indica não haver efeito que possa ser classificado como REGULA ou  INFLAMA,  isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem predomínio REGULA ou  INFLAMA. 
Calculamos   a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou  INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de não efeito, e a respectiva razão REGULA/INFLAMA,   para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, 
mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável 
(n=3); SAU: saudável (n=5);  n total=20 indivíduos.  OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0,82  e < 
3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2,46 e < 27189,47), IL‐13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 
e  < 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 9,755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 
5861,92) e MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o efeito do peptídeo N7, na razão REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. Citocinas INFLAMA (TOxSAU: Qui‐quadrado: 0,007 e RCxSAU: Qui‐
quadrado: 0,001). 
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Tabela 12 (Continuação): Efeito do autoantígeno ‐ Pep‐N7 (Hsp60) ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa 

IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 
Frequência Global Resposta REGULA / 

INFLAMA NO GRUPO 

EST 

Ltx11  ‐0,2   2,2   ‐0,1   9,5   6,7   ‐3489,3  30,0   209,4   1500,3   ‐14,3  14,3   5,4   0,0   ‐36,3   ‐3,1   1503,2  ‐254,3   REGULA: 43,8% 

Ltx12   ‐1,4   ‐8,4   ‐7,6   0,5   5,1   ‐1467,5  ‐21,5   69,7   ‐2087,8   ‐624,8  ‐54,3   ‐9,4   ‐852,1  ‐397,4  3,2   279,6   4,1   INFLAMA: 42,2% 

Ltx14  ‐1,7   0,5   ‐0,6   152,3   2,2   107,9   109,9   5983,3  ‐12784,7  ‐12,4  4,5   132,0   0,0   280,2  12,8   ‐2547,0  304,8   Sem Efeito: 14,6% 

Media  ‐1,1   ‐1,9   ‐2,8   54,1   4,7   ‐1616,3   39,4   2087,5   ‐4457,4   ‐217,2   ‐11,8   42,7   ‐284,0   ‐51,1   4,3   ‐254,7   18,2   RAZÃO  

Mediana  ‐1,4   0,5   ‐0,6   9,5   5,1   ‐1467,5   30,0   209,4   ‐2087,8   ‐14,3   4,5   5,4   0,0   ‐36,3   3,2   279,6   4,1   REG/INF: 1

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

0,0%     
66,7%    

I 

33,3%     
33,3%     
1 

0,0%     
33,3%    

I 

66,7%      
0,0%       
R 

100%     
0,0%      
R 

  
33,3%      
66,7%      
0,5 

0,0%       
100%       
I 

66,7%        
33,3%        
2 

100%     
0,0%      
R 

33,3%      
66,7%      
0,5 

33,3%      
66,7%      
0,5 

33,3%      
0,0%       
R 

66,7%     
33,3%     
2 

33,3%      
66,7%      
0,5 

33,3%      
66,7%      
0,5 

33,3%       
66,7%       
0,5    

SAU 

Ltx18  1,5   0,0   ‐1,0   18,9   0,6   4,4   215,2   8556,6  ‐2620,6   ‐0,2   7,1   397,4   ‐54,9   61,6   9,0   ‐319,2  1834,5  REGULA: 48,8% 

Ltx36   ‐1,1   34,3   0,1   43,2   35,1   ‐6403,9  ‐8,1   ‐122,4  ‐3798,4   8,0   ‐11,6   ‐8,0   0,0   ‐86,1   14,0   ‐1778,5  ‐112,6   INFLAMA: 26,2% 

Ltx41   ‐0,2   0,0   ‐0,6   ‐2,4   0,3   ‐2719,6  ‐2,7   ‐485,4  14390,0  2,3   ‐27,5   ‐7,0   0,0   ‐11,6   ‐4,8   725,2   ‐295,2   Sem Efeito: 25% 

Ltx44  ‐0,8   0,0   ‐1,3   ‐2,2   0,0   ‐7,7   0,3   ‐8,4   ‐970,3   ‐1,8   ‐8,2   ‐4,1   ‐168,7  ‐32,2   ‐7,6   ‐39,2   ‐382,0   RAZÃO  

Ltx84   ‐0,4   0,0   ‐0,3   ‐3,2   ‐1,6   ‐2342,4  22,0   ‐99,4   1217,2   ‐21,8  ‐19,0   ‐0,2   0,0   ‐81,1   ‐0,7   ‐56,3   ‐100,5   REG/INF: 1,9 
Media  ‐0,2   6,9   ‐0,6   10,8   6,9   ‐2293,8   45,4   1568,2   1643,6   ‐2,7   ‐11,8   75,6   ‐44,7   ‐29,9   2,0   ‐293,6   188,9    

Mediana  ‐0,4   0,0   ‐0,6   ‐2,2   0,3   ‐2342,4   0,3   ‐99,4   ‐970,3   ‐0,2   ‐11,6   ‐4,1   0,0   ‐32,2   ‐0,7   ‐56,3   ‐112,6    

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

20%      
20%      
1 

20%       
0,0%       
R 

0,0%     
40%      
I 

40%       
60%       
0,7 

20%       
20%       
1 

  
40%        
40%        
1 

80%        
20%        
4 

60%          
40%          
1,5 

40%      
40%      
1 

80%       
20%       
4 

80%        
20%        
4 

40%        
0,0%       
R 

80%       
20%       
4 

40%        
40%        
1 

80%        
20%        
4 

80%         
20%         
4    

Os valores da tabela  foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo N7, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada indivíduo. As citocinas em azul 
foram consideradas predominantemente, REGULA, e as citocinas em vermelho, predominantemente, INFLAMA. A citocina em verde (IL‐2) não foi considerada com atividade predominantemente  REGULA ou  INFLAMA. Foram considerados os 
seguintes efeitos do peptídeo: a)  induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo  levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção espontânea e o estímulo com o peptídeo  levou a um 
aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da citocina; d) sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em 
relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de 
produção de citocinas: REGULA: há indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de 
citocinas com perfil predominantemente  INFLAMA ou  inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul  indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha 
indicam o perfil  INFLAMA do efeito do antígeno. Sem sombreamento de   cor  indica não haver efeito que possa ser classificado como REGULA ou  INFLAMA,  isto é, sem efeito ou efeitos encontrados sem predomínio REGULA ou  INFLAMA. 
Calculamos   a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou  INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de não efeito, e a respectiva razão REGULA/INFLAMA,   para cada grupo clínico (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, 
mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável 
(n=3); SAU: saudável (n=5);  n total=20 indivíduos.  OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0,82  e < 
3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2,46 e < 27189,47), IL‐13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 e  
< 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 9,755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861,92) 
e MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o efeito do peptídeo N7, na razão REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. Citocinas INFLAMA (TOxSAU: Qui‐quadrado: 0,007 e RCxSAU: Qui‐quadrado: 
0,001). 
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O efeito do peptídeo N7 sobre a produção de citocinas INFLAMA foi 

muito frequente, para todas as citocinas, em todos os grupos clínicos e, foi 

dominantemente do perfil INFLAMA, em todos os grupos de transplantados, 

exceto no grupo de SAU, no qual teve exclusivamente predomínio de efeito 

REGULA (IL-6, IL-8, IL-17, G-CSF, GM-CSF, IFN-y, MCP-1 e MIP-1B) ou 

equilibrado (IL-1B, IL-12 e TNF-α) para os efeitos REGULA e INFLAMA. No 

grupo TO, o peptídeo N7 induziu predomínio de efeito INFLAMA para IL-1B, IL-

6, IL-8, IL-12, IL-17, IFN-y, TNF-α e MIP-1B, e, no grupo RC, para IL-1B, IL-6, 

IL-8, IL-12, IL-17, G-CSF, TNF-α, MCP-1 e MIP-1B. Apesar de bem menos 

frequente, também houve efeito REGULA para as citocinas 

predominantemente INFLAMA; G-CSF, GM-CSF e MCP-1 para o grupo TO, 

GM-CSF e IFN-y para RC, e IL-8, IL-12, GM-CSF e IFN-y para o grupo EST.  

 A comparação entre o grupo TO e o de RC, que consideramos 

importante para se avaliar potenciais mecanismos, mostrou pouca diferença 

informativa para o efeito do peptídeo N7 na produção de citocinas. Não 

observamos um perfil global significativamente diferente, em relação às 

frequências dos efeitos do tipo REGULA ou INFLAMA, do peptídeo N7, assim 

como em relação à ausência de efeito, entre os grupos TO e RC, tanto em 

relação às citocinas predominantemente REGULA (p=0,2; Qui-quadrado), 

quanto àquelas INFLAMA (p=0,9; Qui-quadrado).  No entanto, as citocinas G-

CSF (Razão REGULA/INFLAMA na TO 1,5 em contraste com 0,4 na RC) e 

MCP-1 (Razão REGULA/INFLAMA na TO 1,5 em contraste com 0,8 na RC), 

tiveram predomínio de efeito REGULA na TO e INFLAMA ou equilíbrio na RC.   

 Na comparação com o grupo de indivíduos SAU e TO, o perfil do 

efeito do peptídeo N7 foi bem distinto, com evidente predomínio REGULA nos 
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SAU para as citocinas INFLAMA. O perfil global das frequências de efeito do 

peptídeo N7, considerando efeitos do tipo REGULA, INFLAMA, ou ausência de 

efeito, foi significativamente diferente para as citocinas INFLAMA (p=0,007; 

Qui-quadrado), mas não para as citocinas REGULA (p=0,3; Qui-quadrado) 

(Figura 17). Assim como na comparação entre os grupos RC e SAU também foi 

observado diferença significativa para as citocinas INFLAMA (p=0,001; Qui-

quadrado), mas não para as citocinas REGULA (p=0,8; Qui-quadrado). 

 

Figura 17: Peptídeos auto N7. Citocinas Inflama – TOxSAU e RCxSAU. 
Perfil de número de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou 
SEM PRODUÇÃO (cinza) pelo estímulo com o peptídeo N7 para as citocinas 
INFLAMA na comparação entre os grupos. a) TOxRC (p=0,007, Qui-quadrado) 
e b) RCxSAU (p=0,001, Qui-quadrado). 

 

 

 Vale destacar que o efeito do peptídeo N7 sobre a produção de IL-2, 

foi basicamente de inibição marcante, em todos os grupos, havendo 

aumento/indução em apenas 3 casos (1 RC, 1 EST e 1 SAU). 

Não encontramos diferenças significativas em relação à quantidade de 

citocina (pg/ml) produzida e/ou inibida diante do estímulo com o peptídeo N7, 

na comparação conjunta de todos os grupos (Kruskal-Wallis) ou dois a dois 

(Mann-Whitney, p=ns).  
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Observamos grande variabilidade de efeito do peptídeo N7 na 

quantidade de citocinas produzidas. Dentre as citocinas REGULA produzidas 

em maiores quantidades, destaca-se a IL-10, principalmente, em TO (valor 

máximo de 188,9 pg/ml, na TO), enquanto que, para aquelas com perfil 

predominantemente INFLAMA, as produzidas em maiores quantidades foram 

IL-6 (valor máximo de > 16.000 pg/ml, na RC), IL-8 (valor máximo de > 14.000 

pg/ml, em SAU), IFN-y (valor máximo de > 1500 pg/ml, na TO).  

 

 Pep C9- INFLAMA - Citocinas com perfil REGULA / INFLAMA 

 O peptídeo C9 tem sido considerado com atividade 

predominantemente INFLAMA, com base em dados anteriores do grupo. De 

forma semelhante aos peptídeos N6 e N7, o peptídeo C9 induziu efeitos tanto 

de inibição, quanto de indução/aumento da produção de citocinas com perfil 

predominantemente REGULA, assim como daquelas predominantemente 

INFLAMA em, praticamente, todos os grupos (considerando diferenças com 

valores ≥ 1pg/ml) (Tabela 13). Chama a atenção que houve efeito mais 

frequentemente nas citocinas INFLAMA do que nas REGULA, e que os efeitos 

foram dominantemente do tipo REGULA para as citocinas REGULA, e 

INFLAMA para as citocinas INFLAMA.  

 A frequência global do efeito do peptídeo C9 apresentando o perfil 

REGULA foi maior para o grupo EST, e menor para o grupo RC (TO: 30%; RC: 

21,4%; EST: 39,6%; SAU: 31,3%). Por outro lado, a frequência do perfil 
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Tabela 13: Efeito do autoantígeno ‐ Pep‐C9 (Hsp60) ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa  IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 

Frequência Global Resposta 
REGULA / INFLAMA NO GRUPO 

TO 

Ltx03   ‐3,0   ‐236,5  ‐1,7   ‐40,7   ‐94,9  ‐3817,3  ‐0,9  2763,1  ‐12044,8  ‐26,6  ‐88,1   79,6  0,0  ‐970,2  ‐454,1  ‐575,6  ‐2689,4  REGULA: 30% 

Ltx10  1,4   6,9   0,1   117,0   17,2   ‐2287,8   160,1   9654,7   ‐6358,4  2,6   381,3   213,7   0,0   222,4   26,6   ‐1534,6  ‐184,2   INFLAMA: 56,3% 

Ltx16  0,8   0,0   ‐0,9   8,5   ‐0,0   ‐1,9   44,6   915,9   2724,0   4,2   13,3   71,9   ‐106,2   49,9   181,3   ‐1371,8  21469,8   Sem Efeito: 13,8% 

Ltx62   1,3   3,7   0,3   84,1   20,3   ‐1220,0   134,2   9771,3   3584,1   2,0   46,0   268,5   20,4   199,2   11,7   13,5   899,6   RAZÃO  

Ltx91  5,1   ‐0,8   ‐0,7   236,0   16,8   17,7   327,1   17593,8   5367,1   44,2   355,6   227,4   4,1   10850,1  2363,8  261,5   21594,5   REG/INF: 0,5 
Media  1,1   ‐45,3   ‐0,5   81,0   ‐8,1   ‐1461,8   133,0   8139,7   ‐1345,6   5,3   141,6   172,2   ‐16,3   2070,3   425,8   ‐641,4   8218,0     

Mediana  1,3   0,0   ‐0,7   84,1   16,8   ‐1220,0   134,2   9654,7   2724,0   2,6   46,0   213,7   0,0   199,2   26,6   ‐575,6   899,6  

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

60%      
20%      
3 

40%       
20%       
2 

0,0%     
20%      
I 

80%       
20%       
4 

60%        
20%        
3 

  
0,0%      
80%       
I 

0,0%         
100%         
I 

40%         
60%         
0,7 

20%        
80%        
0,25 

20%       
80%       
0,25 

0,0%        
100%       
I 

20%           
40%           
0,5 

20%         
80%         
0,25 

20%       
80%       
0,25 

60%       
40%       
1,5 

40%          
60%          
0,7    

RC 

Ltx04   0,9   0,0  0,0   379,7   2,1  294,8  21,3  2080,7  518,2  16,7  16,0   50,9 0,0  121,4  28,8  803,1  352,0  REGULA: 21,4% 

Ltx05  1,5   2,6   0,9   395,8   12,7   ‐386,7   98,6   4070,2   16543,3  ‐7,1   50,6   52,7   0,0   344,6   49,8   1217,0  20990,9   INFLAMA: 64,3% 

Ltx13   1,0   0,0  0,9   951,5   2,2  ‐3412,6  77,8  16103,1  ‐9836,1  11,3 ‐8,3   533,5  0,0  86,5  21,2  ‐1627,6  1469,9  Sem Efeito: 14,3% 

Ltx24  5,0   ‐1,9   ‐0,7   261,1   1,5   31,4   1040,7  23599,9*  14452,9  10,5   52,2   1589,8   140,3   321,7   887,8   888,4   20313,2   RAZÃO  

Ltx26  3,6   ‐1,9  ‐0,9   457,1   0,5  18,5  146,5  23599,9* 5014,3  14,6  53,5   913,0  2,9  211,4  187,8  5762,8  21596,8  REG/INF: 0,3 

Ltx79  6,1   0,0   ‐0,9   415,8   1,0   23,2   526,3   23599,9*  3680,6   23,2   50,9   1856,1   85,4   526,1   1669,0  3131,7  21711,2    
Ltx87  4,6   0,0   ‐1,0   149,1   0,6   28,5   112,8   23599,9*  4787,8   10,1   37,3   347,9   ‐14,4   223,1   65,0   4396,9  1618,3    

Media  3,3   ‐0,2   ‐0,3   430,0   2,9   ‐486,1   289,1   7418,0   5023,0   11,3   36,0   763,4   30,6   262,1   415,6   2081,8   12578,9     
Mediana  3,6   0,0   ‐0,7   395,8   1,5   23,2   112,8   4070,2   4787,8   11,3   50,6   533,5   0,0   223,1   65,0   1217,0   20313,2     

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

85,7%    
0,0%     
R 

14,3%     
28,6%     
0,5 

0,0%     
14,3%    

I 

100,0%    
0,0%      
R 

71,40%     
0,0%       
R 

  
0,0%      
100,0%    

I 

0,0%         
100,0%       

I 

14,3%       
85,7%       
0,2 

14,3%      
85,7%      
0,2 

14,3%     
85,7%     
0,2 

0,0%        
100,0%      

I 

14,3%         
42,9%         
0,3 

0,0%        
100,0%      

I 

0,0%       
100,0%     

I 

14,3%      
85,7%      
0,2 

0,0%          
100,0%       

I    

Os valores da tabela  foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo C9, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada indivíduo. As citocinas em azul 
foram consideradas predominantemente, REGULA, e as citocinas em vermelho, predominantemente,  INFLAMA. A citocina em verde (IL‐2) não foi considerada com atividade predominantemente   REGULA ou    INFLAMA. Foram considerados os 
seguintes efeitos do peptídeo: a)  induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo  levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção espontânea e o estímulo com o peptídeo  levou a um 
aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da citocina; d) sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em 
relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de 
produção de citocinas: REGULA: há indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de 
citocinas com perfil predominantemente  INFLAMA ou  inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul  indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha 
indicam o perfil  INFLAMA do efeito do antígeno. Sem  sombreamento de    cor  indica não haver efeito que possa  ser  classificado  como REGULA ou  INFLAMA,  isto é,  sem efeito ou efeitos encontrados  sem predomínio REGULA ou  INFLAMA. 
Calculamos   a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou  INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de não efeito, e a  respectiva  razão REGULA/INFLAMA,   para cada grupo clínico  (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, 
mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável 
(n=3); SAU: saudável (n=5);   n total=20  indivíduos.   OOR (Fora do alcance, em  inglês, Out of Range) ‐ OOR>:  limite  inferior de detecção / OOR<:  limite superior de detecção; Os  limites de detecção de cada citocina foram:  IL‐4 (OOR > 0,82   e < 
3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2,46 e < 27189,47), IL‐13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 e  
< 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 9,755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861,92) e 
MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o efeito do peptídeo C9, na razão REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. (Qui‐quadrado: ns). 
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Tabela 13 (Continuação): Efeito do autoantígeno ‐ Pep‐C9 (Hsp60) ‐ na indução e/ou inibição da produção de citocinas    

Grupo 
Clínico 

Sujeito de 
Pesquisa  IL‐4  IL‐5  IL‐7  IL‐10  IL‐13  IL‐2  IL‐1B  IL‐6  IL‐8  IL‐12  IL‐17  G‐CSF  GM‐CSF  IFN‐γ  TNF‐α  MCP‐1   MIP‐1B 

Frequência Global Resposta 
REGULA / INFLAMA NO GRUPO 

EST 

Ltx11  0,9   0,3   ‐0,2   41,2   17,6   ‐3999,5   128,3   1065,6   991,4   ‐3,6   21,4   ‐18,9   0,0   56,4   ‐20,3   ‐496,5  0,9   REGULA: 39,6% 

Ltx12   ‐1,4   ‐7,8   ‐7,3   153,2   7,2   ‐1630,8   ‐19,7   1141,0   ‐2293,4  ‐620,6   ‐54,3   20,9   ‐852,1   ‐323,5   10,5   1552,6  58,4   INFLAMA: 41,7% 

Ltx14  ‐0,8   ‐0,2   ‐0,5   244,0   2,1   289,3   115,8   7065,2   ‐11758,6  ‐2,3   16,1   186,7   0,0   386,4   18,1   ‐2351,1  511,7   Sem Efeito: 18,8% 
Media  ‐0,4   ‐2,6   ‐2,7   146,1   9,0   ‐1780,3   74,8   3090,6   ‐4353,6   ‐208,9   ‐5,6   62,9   ‐284,0   39,8   2,8   ‐431,7   190,3   RAZÃO  

Mediana  ‐0,8   ‐0,2   ‐0,5   153,2   7,2   ‐1630,8   115,8   1141,0   ‐2293,4   ‐3,6   16,1   20,9   0,0   56,4   10,5   ‐496,5   58,4   REG/INF: 0,9 

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

0,0%     
33,3%    

I 

0,0%       
33,3%     

I 

0,0%     
33,3%    

I 

100,0%    
0,0%      
R 

100,0%     
0,0%       
R 

  
33,3%     
66,7%     
0,5 

0,0%         
100,0%       

I 

66,7%       
33,3%       
2 

100,0%     
0,0%       
R 

33,3%     
66,7%     
0,5 

33,3%       
66,7%       
0,5 

33,3%         
0,0%          
R 

33,3%       
66,7%       
0,5 

33,3%      
66,7%      
0,5 

66,7%      
33,3%      
2 

0,0%          
66,7%         

I    

SAU 

Ltx18  2,6   0,0   ‐0,8   86,0   0,3   9,1   421,4   23599,9*  ‐1320,9  3,7   22,9   1305,7   0,9   138,4   18,0   ‐179,0  20307,3   REGULA: 31,3%  

Ltx36   1,2   14,7   1,0   559,2   11,7   ‐5501,6   58,2   4112,0   14220,5  51,3   63,7   110,7   0,0   142,4   91,9   2587,5  21228,6   INFLAMA: 48,8% 

Ltx41   1,3   0,0   ‐0,5   432,0   6,6   ‐3985,2   74,9   7041,8   ‐1914,4  44,0   25,0   189,4   0,0   140,8   22,7   220,0   1020,0   Sem Efeito: 20% 

Ltx44  ‐0,7   0,0   ‐1,1   ‐1,9   ‐0,8   ‐7,9   0,9   ‐3,8   ‐997,8   ‐0,5   ‐6,4   ‐1,5   ‐165,8   ‐26,6   ‐6,5   ‐40,1   ‐368,2   RAZÃO  

Ltx84   1,4   0,4   ‐0,5   435,7   6,0   ‐1606,6   102,9   6955,1   3028,5   14,0   44,5   247,9   0,0   130,4   48,7   2637,8  1867,1   REG/INF: 0,6 
Media  1,1   3,0   ‐0,4   302,2   4,8   ‐2218,4   131,6   4526,3   2603,2   22,5   30,0   370,4   ‐33,0   105,1   35,0   1045,2   8810,9    

Mediana  1,3   0,0   ‐0,5   432,0   6,0   ‐1606,6   74,9   5533,5   ‐997,8   14,0   25,0   189,4   0,0   138,4   22,7   220,0   1867,1    

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

80%      
0,0%     
R 

20%       
0,0%       
R 

20%      
20,0%    
1 

80%       
20,0%     
4 

60%        
0,0%       
R 

  
0,0%      
80,0%     

I 

20%          
80,0%        
0,25 

60,0%       
40,0%       
1,5 

0,0%       
80,0%      

I 

20,0%     
80,0%     
0,25 

20,0%       
80,0%       
0,25 

20,0%         
0,0,0%         

R 

20,0%       
80,0%       
0,25 

20,0%      
80,0%      
0,25 

40,0%      
60,0%      
0,7 

20,0%         
80,0%         
0,25    

Os valores da tabela  foram calculados descontando‐se do valor da citocina produzida pelas PBMC estimuladas com o peptídeo C9, o valor encontrado na condição sem estímulo (produção espontânea), para cada indivíduo. As citocinas em azul 
foram consideradas predominantemente, REGULA, e as citocinas em vermelho, predominantemente, INFLAMA. A citocina em verde (IL‐2) não foi considerada com atividade predominantemente  REGULA ou  INFLAMA. Foram considerados os 
seguintes efeitos do peptídeo: a)  induzir citocinas: quando não havia produção espontânea e o peptídeo  levou à produção ≥1pg/ml; b) aumentar a produção de citocinas: havia produção espontânea e o estímulo com o peptídeo  levou a um 
aumento desta citocina ≥1pg/ml; c) inibir a produção de citocinas: havia produção espontânea e o peptídeo levou a uma diminuição (parcial ou total)  de pelo menos ≥1pg/ml da citocina; d) sem efeito: não modificou a produção de citocinas, em 
relação à condição sem estímulo. Valores em vermelho= valores negativos com inibição da produção de citocinas; Valores em preto= valores positivos para produção de citocinas e valores sem efeito. Classificação dos efeitos de modificação de 
produção de citocinas: REGULA: há indução de produção ou aumento de citocinas com perfil predominantemente REGULA ou inibição de citocinas com perfil predominantemente INFLAMA; INFLAMA: há o aumento ou indução de produção de 
citocinas com perfil predominantemente  INFLAMA ou  inibição de citocinas com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul  indicam um perfil REGULA do efeito do antígeno. Aqueles sombreados de cor vermelha 
indicam o perfil  INFLAMA do efeito do antígeno. Sem  sombreamento de   cor  indica não haver efeito que possa  ser classificado como REGULA ou  INFLAMA,  isto é,  sem efeito ou efeitos encontrados  sem predomínio REGULA ou  INFLAMA. 
Calculamos   a porcentagem do efeito com perfil REGULA ou  INFLAMA para cada citocina, a porcentagem de não efeito, e a respectiva razão REGULA/INFLAMA,   para cada grupo clínico  (linha abaixo do valor da mediana). Na última coluna, 
mostramos a porcentagem global do efeito com perfil REGULA e INFLAMA, a porcentagem de NÃO EFEITO, para cada grupo clínico e a respectiva razão REGULA/INFLAMA.   TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=7); EST: estável 
(n=3); SAU: saudável (n=5);  n total=20 indivíduos.  OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) ‐ OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de detecção de cada citocina foram: IL‐4 (OOR > 0,82  e < 
3676,08);  IL‐5 (OOR > 2,18 e < 8953), IL‐7 (OOR > 1,73 e < 28975), IL‐10 (OOR > 2,46 e < 27189,47), IL‐13 (OOR > 0,86 e < 14996,07), IL‐2 (OOR > 8,3 e < 10015,26), IL‐1B (OOR > 2,02 e < 29090,07); IL‐6 (OOR > 6,32 e < 23,599,9), IL‐8 (OOR > 1,42 e  
< 26599,9), IL‐12 (OOR > 2,76 e < 43369,64), IL‐17 (OOR > 9,755 e < 20735), G‐CSF (OOR > 0,72 e < 2425,89), GM‐CSF (OOR > 197,63 e < 49082), IFN‐y (OOR > 41,1 e < 39741,12), TNF‐α (OOR > 1,97 e < 30517,8), MCP‐1 (OOR > 18,78 e < 5861,92) e 
MIP‐1B (OOR > 5,88 e < 21761,9). Para o efeito do peptídeo C9, na razão REGULA/INFLAMA, foram considerados os valores como REGULA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. (Qui‐quadrado: ns). 
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INFLAMA, para o efeito do peptídeo C9, foi maior para RC e menor para o 

grupo EST (TO: 56,3%; RC: 64,3%; EST: 41,7%; SAU: 48,8%).   

 A razão global da frequência REGULA/INFLAMA, para o efeito do 

peptídeo C9, foi maior para o grupo EST (TO: 0,5, RC: 0,3, EST: 0,9 e SAU: 

0,6). Ou seja, o peptídeo C9 induziu mais frequentemente efeitos do perfil 

INFLAMA, em relação à produção do conjunto das citocinas estudadas nos 

grupos TO, RC, SAU, exceto no grupo EST que foi mais equilibrado em relação 

a efeitos REGULA e INFLAMA.  

 Comparando os grupos TO e RC, em relação aos efeitos do peptídeo 

C9, observamos diferenças significativas em relação ao conjunto das citocinas 

INFLAMA, considerando os efeitos do tipo REGULA, INFLAMA ou mesmo a 

ausência de efeito; quando a proporção do efeito REGULA foi maior na TO 

(p=0,02; Qui-quadrado) (Figura 18). No entanto, não observamos diferença 

nessas proporções em relação às citocinas REGULA (p=0,4, Qui-quadrado).   

 

Figura 18: Peptídeo auto C9. Citocinas Inflama  - TO, RC, SAU. Perfil de 
número de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou SEM 
PRODUÇÃO (cinza) pelo estímulo com o peptídeo C9 na comparação entre 
os grupos TO, RC e SAU para o efeito de citocinas INFLAMA, TOxRC 
(p=0,002, Qui-quadrado). 

 
 

 Destacamos o efeito do peptídeo C9 mais do tipo REGULA na 

produção de IL-5 na TO (Razão REGULA/INFLAMA: 2), em contraste com o 
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efeito preponderante INFLAMA na RC (Razão REGULA/INFLAMA: 0,5). Não 

observamos diferenças de efeitos para as demais citocinas REGULA (IL-4, IL-

10 e IL-13); o peptídeo C9 teve efeito dominantemente REGULA, na TO e, na 

RC só houve, unicamente, efeito REGULA para essas citocinas. Para as 

citocinas INFLAMA, apesar do efeito do peptídeo C9 ter sido, dominantemente, 

INFLAMA tanto para TO como para RC, houve uma diferença significativa, 

destacando-se o efeito na produção de MCP-1 que foi REGULA na TO (Razão 

REGULA/INFLAMA=1,5), e INFLAMA no grupo RC (Razão 

REGULA/INFLAMA=0,2). Para todas as outras citocinas INFLAMA, o efeito do 

peptídeo C9 foi dominantemente INFLAMA.  

 Destacamos que o efeito do peptídeo C9 em relação à produção da 

IL-2 foi, basicamente, de inibição, exceto pelo grupo de RC no qual, 

observamos mais efeito de indução/aumento de produção da citocina.  Esta foi 

uma diferença clara entre RC e todos os outros grupos.  

 Na comparação de TO com o grupo de indivíduos saudáveis, o efeito 

do peptídeo C9 foi muito semelhante, não havendo diferenças significativas 

entre os perfis de frequência de efeito REGULA ou INFLAMA e ausência de 

efeitos, seja em relação às citocinas REGULA (p=0,4, Qui-quadrado), ou em 

relação às citocinas INFLAMA (p=0,8, Qui-quadrado). Os efeitos foram, 

predominantemente, REGULA na produção de citocinas REGULA, e efeito 

INFLAMA na produção de citocinas INFLAMA. No grupo de EST, o efeito, em 

geral, foi mais equilibrado entre REGULA e INFLAMA, mas o número de 

indivíduos foi pequeno (n=3).  

No que diz respeito à quantidade de citocina (pg/ml) produzida e/ou 

inibida diante do estímulo com o peptídeo C9, não encontramos diferenças 
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significativas entre os grupos de estudo, analisados conjuntamente (Kruskal-

Wallis). Entretanto, na comparação entre os grupos TO e RC, observamos as 

seguintes diferenças significativas frente ao estímulo com o peptídeo C9: (i) na 

RC, o aumento dos níveis de IL-10 foi maior (p=0,005, Mann-Whitney,) (efeito 

REGULA para ambos os grupos), (ii) na RC, os níveis de MCP-1 foram 

maiores, tendo havido predominantemente efeito de aumento de produção, 

pelo peptídeo C9 (Mann-Whitney, p=0,05; Efeito predominante INFLAMA), em 

contraste com o efeito no grupo TO que foi, predominantemente, de inibição 

(efeito predominante REGULA) (Figura 19). Apesar dos maiores níveis de IL-10 

na RC em relação ao grupo TO, induzidos pelo peptídeo C9, a razão dos níveis 

de IL-10/MCP-1 (REGULA/INFLAMA) na TO foi de 4,5 (para este cálculo, 

imputamos como valor de mediana para MCP-1 o limite de detecção, uma vez 

que os valores foram negativos na TO), enquanto que para o grupo RC foi de 

0,3, apontando um predomínio REGULA em TO e INFLAMA na RC.   

a)                                                              b)  

 
Figura 19: Produção citocinas IL-10 e MCP-1 frente ao estímulo com o peptídeo C9 - TOxRC, nos 
sobrenadantes de cultura de PBMC após 48h, por Luminex. TO: tolerância operacional (n=5) e RC: 
rejeição crônica (n=7).  A comparação entre os grupos TOxRC, mostrou significância estatística (Mann 
Whitney) para as citocinas: a) IL-10 (p=0,005) e b) MCP-1 (p=0,05). OOR (Fora do alcance, em inglês, 
Out of Range) - OOR>: limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de 
detecção de cada citocina foram: IL-10 (OOR > 2,46 e < 27189,47) e MCP-1 (OOR > 18,78 e < 5861,92).   



 

Na comparação entre RC e SAU, também observamos uma diferença 

significativa para o efeito do peptídeo C9 na produção de IL-2; com níveis 

menores no grupo SAU (Mann-Whitney, p=0,05), que teve predominantemente 

inibição da produção, em contraste com o grupo de RC que teve 

predominantemente indução da produção de IL-2 (Figuras 20).  

 

Figura 20: Produção de citocina IL-2 frente ao estímulo com o peptídeo 
C9 - TOxSAU, nos sobrenadantes de cultura de PBMC após 48h, por 
Luminex. RC: rejeição crônica (n=7) e SAU: saudável (n=6).  A comparação 
entre os grupos RCxSAU, mostrou significância estatística para IL-2 p=0,05, 
Mann Whitney. OOR (Fora do alcance, em inglês, Out of Range) - OOR>: 
limite inferior de detecção / OOR<: limite superior de detecção; Os limites de 
detecção de cada citocina foram: IL-2 (OOR > 8,3 e < 10015,26). 

 

 
Apesar da quantidade de diversas citocinas ter sido bem alta, como por 

exemplo, para IL-6 (valor máximo >20.000 pg/ml, em RC e SAU), IL-8 (valor 

máximo >16.000 pg/ml, em RC), MCP-1 (valor máximo >5000 pg/ml, em RC) e 

MIP-1B (valor máximo >20.000 pg/ml, em TO, RC e SAU), observamos grande 

variabilidade de efeito do peptídeo C9 na quantidade de citocinas produzidas. 

Dentre as citocinas REGULA produzidas em maiores quantidades, destaca-se 

a IL-10 para todos os grupos clínicos. 
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4.2 Resposta celular proliferativa de diferentes subpopulações de 

linfócitos T REGULA e INFLAMA, dirigida a antígenos alogeneicos, 

antígenos derivados de um microrganismo patogênico e antígenos 

autólogos 

 Analisamos a alorreatividade, a reatividade a antígenos de um 

microrganismo patogênico (CMV) e a autorreatividade (peptídeos da Hsp60) , 

na reposta celular proliferativa de diferentes subpopulações de linfócitos T 

CD4+ apresentando fenótipos imunorregulador (REGULA; Células Tregs: 

CD25+CD127-Foxp3+ (Figura 21)) ou pró-inflamatórios (INFLAMA; Células T: 

Efetoras: CD28+CD127+CD45RA-CD27- (Figura 22) e Memória Efetora: CCR7-

CD27-CD45RA- (Figura 23)), comparativamente, nos diferentes grupos clínicos 

(Tolerância operacional: TO (n=06), Rejeição crônica: RC (n=08), Estáveis com 

doses habituais de imunossupressores: EST (n=08) e Saudáveis: SAU (n=07)). 

  

Figura 21: Células T reguladoras (CD4+ CD25+ CD127- FOXP3+). A partir da região de células CD4, foi 
feito um gate nas regiões que caracterizam as células Tregs como mostrado em material e métodos para 
análise do fenótipo completo de Treg, usamos a análise boolean  no FlowJo. (A) Proliferação de células T 
regs frente ao estímulo com o peptídeo CMV em relação à condição sem estímulo (sujeito de pesquisa 
utilizado: Ltx40 – SAU). B) Inibição de proliferação de células T regs frente ao estímulo com o peptídeo 
N6, em relação à condição sem estímulo (sujeito de pesquisa utilizado: Ltx03 – TO).  
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Figura 22: Células T efetoras (CD4+CD27- CD28+ CD45RA- CD127+). A partir da região de células CD4, 
foi feito um gate nas regiões que caracterizam as células Tefetoras e verificado a proliferação e inibição 
deste tipo celular como mostrado em material e métodos para análise do fenótipo completo de T efetora, 
usamos a análise boolean  no FlowJo.  (A) Proliferação de células Tefetoras  frente ao estímulo com o 
peptídeo HLA-DR em relação à condição sem estímulo (sujeito de pesquisa utilizado: Ltx26 – RC). B) 
Inibição de proliferação de células Tefetora frente ao estímulo com o peptídeo de microrganismo 
patogênico CMV, em relação à condição sem estímulo (sujeito de pesquisa utilizado: Ltx36 – RC).  
 

 

 

 

Figura 23: Células T de memória efetora (CD4+ CCR7- CD27- CD45RA-). A partir da região de células 
CD4, foi feito um gate nas regiões que caracterizam as células T d memória efetora e verificado a 
proliferação e inibição deste tipó celular como mostrado em material e métodos para análise do fenótipo 
completo de T de memória efetora, usamos a análise boolean  no FlowJo.  (A) Proliferação de células T 
de memória efetora  frente ao estímulo com o peptídeo CMV em relação à condição sem estímulo (sujeito 
de pesquisa utilizado: Ltx79 – RC). B) Inibição de proliferação de células T de memória efetora frente ao 
estímulo com o peptídeo de microrganismo patogênico CMV, em relação à condição sem estímulo (sujeito 
de pesquisa utilizado: Ltx16 – TO).  

 

 A proliferação das diferentes subpopulações de linfócitos T CD4+ foi 

analisada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas com 

CFSE, cultivadas com e sem os estímulos antigênicos, por 7 dias. Como 
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controle positivo da proliferação, utilizamos as mesmas PBMCs marcadas, 

estimuladas com o anticorpo anti-CD3 (Figura 24). As células que proliferam 

perdem a intensidade de fluorescência (IF) de CFSE e podem ser quantificadas 

dentro da região de baixa intensidade de fluorescência. Utilizamos uma 

combinação de anticorpos monoclonais específicos para determinar as 

diferentes subpopulações de linfócitos T CD4+ REGULA e INFLAMA, e 

quantificar a proliferação de cada subpopulação.  

 

Figura 24: Proliferação de linfócitos T CD4+, e as condições com estímulo e estimulada com anti-
CD3. Análise dentro da regição de linfócitos, em PBMCs previamente marcadas com CFSE e estimuladas 
com anti-CD3, após 7 dias de cultura.  Estratégia de análise dentro da região de linfócitos, células vivas e 
CD4+. 
 

 Analisamos a proliferação espontânea (sem estímulo antigênico), 

assim como a proliferação sob efeito dos diferentes antígenos, especificamente 

das diferentes subpopulações de linfócitos T REGULA e INFLAMA, e 

comparamos os resultados nos diferentes grupos clínicos. Para o cálculo do 

efeito dos diferentes antígenos, seja induzindo proliferação, aumentando, ou 

inibindo a proliferação espontânea, subtraímos o valor da percentagem de 

células em proliferação espontânea, do valor na presença do antígeno.    
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 4.2.1 Proliferação espontânea de diferentes subpopulações 

de linfócitos T CD4+ REGULA e INFLAMA nos diferentes grupos clínicos 

 Observamos proliferação espontânea de todas as subpopulações de 

linfócitos T CD4+, em todos os grupos clínicos, considerando como ponte de 

corte para proliferação o valor de ≥1% de células, dentro da região de baixa 

intensidade de fluorescência para CFSE (células em proliferação) (Tabela 14). 

Tabela 14: Porcentagem de Proliferação Espontânea de células CD4 de diferentes 
fenótipos nos diferentes grupos clínicos de estudo 
       

Grupo 
Clinico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 

% REGULA/INFLAMA 
NO GRUPO 

TO 

Ltx03 80,1  58,50  72,7 REGULA: 100% 

Ltx10 65,4  57,90  71,3 INFLAMA: 100%  

Ltx16 19,2  6,63 14,1 RAZÃO  

Ltx62 38,6  12,50  20,9 REG/INF: 1 

Ltx90 3,77  1,97  1,06  

Ltx91 22,0  1,01 3,13  
Mediana  65,40   35,20  46,10 

Frequência de Prolif   100%  100% 100%

RC 

Ltx04 33,3  11,20  10,1  

Ltx05 21,4  0,46  33,8 REGULA: 100% 

Ltx13 14,1  3,41  15 INFLAMA: 56,3% 

Ltx24 26,5  1,64  2,69 RAZÃO  

Ltx26 2,62  0,28 0,12 REG/INF: 1,8 

Ltx79 2,61  0,28 0,57  

Ltx80 7,56  0 0,036  

Ltx87 2,38  1,43 3,63  

Mediana  21,40   2,53   12,55     
Frequência de Prolif  100%  50%  63%    
Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação espontânea 
(sem estímulo antigênico). A proliferação de diferentes subpopulações de células 
CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com 
CFSE, mantidas em cultura por 7 dias. Diferentes anticorpos monoclonais foram 
utilizados para definir a proliferação das diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T 
Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-
CD127+) e Memória efetora (CD27-CCR7-CD45RA-).  Consideramos proliferação, 
valores de pelo menos 1% de proliferação. Os valores sombreados na cor azul 
indicam um perfil REGULA da subpopulação em proliferação espontânea. Aqueles 
sombreados de cor vermelha indicam o perfil INFLAMA da subpopulação em 
proliferação espontânea. Sem sombreamento de cor indica não ter ocorrido 
proliferação espontânea. TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); 
EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). TO x RC: p=0,03; TO x SAU p=0,01; Qui-
quadrado. R: Quando não é possível calcular a razão REG/INF, pois só ocorreu 
efeito regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular a razão REG/INF, pois só 
ocorreu efeito inflama. 
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Tabela 14  (Continuação): Porcentagem de Proliferação Espontânea de células CD4 de 
diferentes fenótipos nos diferentes grupos clínicos de estudo 

Grupo 
Clinico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
REGULADORA EFETORA  M. EFETORA 

% REGULA/INFLAMA 
NO GRUPO 

EST 

Ltx11  25,8  9,44   14,8  REGULA: 87,5% 

Ltx12  55  27,50   8,04  INFLAMA: 62,5% 

Ltx14 9,03  9,30  5,87 RAZÃO 

Ltx19 5,81  0 0 REG/INF:1,4 

Ltx22 41,4  1,28  99,9  

Ltx31 11,9  0,12 0,13  

Ltx33 5,65  1,28 2,28  

Ltx71 0,43  0 0  
Mediana  25,80   9,37  11,42   

Frequência de Prolif 88%  63%  63%    

SAU 

Ltx18 0,38  0,11 65,3 REGULA:85,7% 

Ltx36  66,4  55,70   41,3  INFLAMA: 50% 
Ltx37 2,38  0,70  0 RAZÃO 
Ltx40 3,03  0 0,95 REG/INF: 1,7 

Ltx41  4,08  0,54   5,33   
Ltx44 55,6  0 40,3  
Ltx84 22,1  5,85  13,4  

Mediana  22,10   3,28   9,37     
Frequência de Prolif 86%  29%  71%    
Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação espontânea (sem 
estímulo antigênico). A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi 
avaliada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas com CFSE, mantidas 
em cultura por 7 dias. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a 
proliferação das diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T Reguladora (CD25+CD127-
Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e Memória efetora (CD27-
CCR7-CD45RA-).  Consideramos proliferação, valores de pelo menos 1% de proliferação. 
Os valores sombreados na cor azul indicam um perfil REGULA da subpopulação em 
proliferação espontânea. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam o perfil INFLAMA 
da subpopulação em proliferação espontânea. Sem sombreamento de cor indica não ter 
ocorrido proliferação espontânea. TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica 
(n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). TO x RC: p=0,03; TO x SAU p=0,01; Qui-
quadrado. R: Quando não é possível calcular a razão REG/INF, pois só ocorreu efeito 
regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular a razão REG/INF, pois só ocorreu efeito 
inflama. 

 

  A proliferação espontânea da subpopulação de células T CD4+ 

reguladoras (Treg) (CD25+CD127-Foxp3+), ocorreu em, praticamente, todos os 

sujeitos de pesquisa de todos os grupos, exceto por um indivíduo do grupo 

EST e outro do SAU.  Assim, não houve diferenças na frequência de 

proliferação espontânea de Treg entre os diferentes grupos. No entanto, a 

comparação da do número de proliferação espontânea de todas as três 

subpopulações, apresentando o perfil REGULA (Células CD4+ T regs) ou 
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INFLAMA (Células CD4+ T efetoras e T memória efetora), assim como a 

frequência de ausência de proliferação, mostrou diferença significativa entre os 

grupos TO e RC (p=0,03; Qui-quadrado). Esta comparação foi igualmente 

significativa entre o grupo TO e SAU (p=0,01; Qui-quadrado) (Figura 25). 

 

Figura 25: Proliferação Espontânea – TOxRC e TOxSAU. Perfil do número de 
casos de proliferação espontânea em populações Reguladoras e Efetoras. REGULA 
(azul), INFLAMA (vermelho) e SEM PROLIFERAÇÃO (cinza) na comparação entre 
os grupos: a) TOxRC (p=0,03, Qui-quadrado) e b) TOxSAU (p=0,01, Qui-quadrado). 

 
 

 As diferenças de perfil de proliferação espontânea ocorreram em 

relação às subpopulações de células T CD4+ efetoras (CD28+CD127+CD45RA-

CD27-) e de células T CD4+ de memória efetora (CCR7-CD27-CD45RA-), cuja 

proliferação ocorreu menos frequentemente na RC e no grupo SAU, em 

relação ao grupo TO, que teve proliferação em todos os casos estudados. O 

perfil de proliferação espontânea das subpopulações de células T CD4+ 

REGULA e INFLAMA não foi estatisticamente diferente entre RC e SAU (p=0,8; 

Qui-quadrado). A razão REGULA/INFLAMA da frequência da proliferação 

espontânea foi equilibrado na TO (Razão=1) e predominantemente REGULA 

nos grupos RC (Razão=1,8), EST (Razão=1,4) e SAU (Razão=1,7), indicado 

uma proporção maior de proliferação de células T reguladoras do que efetoras 
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e de memória efetora, em todos os grupos, menos na TO, onde houve um 

equilíbrio.  

 A comparação dos valores de percentagem de células em 

proliferação espontânea mostrou diferenças significativas para a subpopulação 

de células T efetora CD4+, com maiores percentagens no grupo TO, em 

comparação ao grupo de RC (p=0,03; Mann-Whitney), assim como em relação 

ao grupo SAU (p=0,03; Mann-Whitney) (Figura 26). Apesar de não termos 

encontrada diferença estatisticamente significativa entre as porcentagens de 

células Treg CD4+ em proliferação espontânea, entre TO e RC, a razão desses 

valores entre TO e RC foi de 2,7, indicando maiores % de Treg em proliferação 

na TO. De forma semelhante, a razão entre as percentagens de Treg em 

proliferação entre TO e SAU foi de 1,7.  

a)                                       b)                                      c)  

 

Figura 26: Proliferação Espontânea das diferentes subpopulações celulares de células T CD4+. 
Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação espontânea (sem estímulo 
antigênico). A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi avaliada por citometria de 
fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 dias sem estímulo 
antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das diferentes 
subpopulações CD4+: REGULA: T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-
CD45RA-CD127+) e Memória efetora (CD27-CCR7-CD45RA-).  A estratégia de análise das diferentes 
subpopulações compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas e 
CD4+ e, em seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada 
subpopulação dentro das células CD4+.TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: 
estável (n=8); SAU: saudável (n=7). Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis) ou 
comparação dois a dois (Mann-Whitney, células efetoras: TOxRC: p=0,03; TOxSAU: p=0,03).  
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4.2.2. Alorreatividade: resposta proliferativa de diferentes 

subpopulações de linfócitos T REGULA e INFLAMA, dirigida a peptídeos 

HLA-DR, nos diferentes grupos clínicos 

 Avaliamos a resposta proliferativa alogênica, utilizando peptídeos 

derivados de moléculas HLA-DR alo, seja da disparidade do doador (nos 

indivíduos transplantados), ou simplesmente de uma molécula HLA-DR alo, 

não presente no indivíduo saudável.  

 Os peptídeos HLA-DR alo levaram tanto à indução ou aumento de 

proliferação (≥ 1% de células em proliferação), assim como inibição de 

proliferação espontânea (de pelo menos 1% de células em proliferação) das 

diferentes subpopulações de células T CD4+ REGULA e INFLAMA, nos 

diferentes grupos clínicos. Apesar do perfil global da frequência dos efeitos 

REGULA (induzir proliferação de células Treg ou inibir a proliferação das 

subpopulações efetora e de memória efetora) ou INFLAMA (induzir proliferação 

das subpopulações efetora e de memória efetora ou inibir a proliferação de 

células Treg), assim como a falta de efeito, não ter sido estatisticamente 

diferente entre os grupos TO x RC (p=0,4; Qui-quadrado), observamos 

algumas diferenças relevantes. As razões REGULA/INFLAMA, em relação aos 

efeitos dos peptídeos HLA-DR alo, mostraram um predomínio REGULA na TO 

(Razão=2) e no grupo EST (Razão=2), em contraste com o predomínio 

INFLAMA nos SAU (Razão=0,6) e mais equilibrado na RC (Razão=0,8). 

(Tabela 15). 
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Tabela 15: Porcentagem de proliferação de  células CD4  com diferentes  fenótipos  frente ao 
estímulo com o peptídeo HLA‐DR nos diferentes grupos clínicos de estudo 

Grupo 
Clinico 

Sujeito de 
Pesquisa 

REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 
% REGULA/INFLAMA 

NO GRUPO 

TO 

Ltx03  ‐63,10   ‐0,40   ‐63,12   REGULA: 55,6% 

Ltx10  13,60   ‐1,30   1,50   INFLAMA:27,8%  

Ltx16  69,50   ‐6,09   ‐12,81   Sem Efeito: 16,7% 

Ltx62  ‐11,90   ‐3,07   ‐6,30   RAZÃO  

Ltx90   ‐3,09   ‐1,97   ‐0,02   REG/INF:  2 

Ltx91  ‐9,50   ‐0,79   ‐2,06    

Mediana  ‐6,30   ‐1,64   ‐4,18     
%Efeito REGULA:           
%Efeito INFLAMA:          
Razão REG/INF:  

33,3%              
66,7%              
0,5 

 66,7%           
0,0%              
R 

66,7%               
16,7%               
4   

RC 

Ltx04  ‐26,19   ‐4,75   19,20   REGULA: 33,3% 

Ltx05  ‐16,18   ‐0,46   ‐22,10   INFLAMA: 41,7% 

Ltx13  ‐8,49   3,77   ‐7,80   Sem Efeito:25% 

Ltx24  ‐11,30   ‐1,64   0,87   RAZÃO  

Ltx26  11,38   3,60   1,26   REG/INF:  0,8 

Ltx79  8,29   0,27   1,06    

Ltx80  ‐6,59   0,00   0,03    

Ltx87  ‐0,55   ‐1,25   ‐2,46    

Mediana  ‐7,54   ‐0,23   0,45     
%Efeito REGULA:           
%Efeito INFLAMA:          
Razão REG/INF:  

25%               
50%               
0,4 

37,5%            
25%              
1,5 

37,5%               
37,5%               
1   

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo com o 
peptídeo HLA-DR alo.  A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi avaliada por 
citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 dias, com 
o antígeno HLA-DR. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das 
diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora 
(CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e Memória efetora (CD27-CCR7-CD45RA-).  Foram considerados os 
seguintes efeitos do peptídeo HLA-DR: a) induzir proliferação: quando não havia proliferação 
espontânea e o peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) aumento da proliferação: havia proliferação 
espontânea e o peptídeo levou ao aumento de proliferação ≥1% da subpopulação analisada; c) inibir a 
proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo levou a uma inibição da proliferação, total, ou 
parcial (de pelo menos 1%) da subpopulação analisada; d) sem efeito: não houve proliferação ou 
modificação da proliferação, em relação à condição sem estímulo. Classificação dos efeitos do 
antígeno sobre cada subpopulação: efeito REGULA: indução de proliferação ou aumento da 
subpopulação com perfil predominantemente REGULA ou inibição da subpopulação com perfil 
predominantemente INFLAMA; efeito INFLAMA: aumento ou indução de proliferação de 
subpopulações com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de subpopulação 
com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul indicam que o efeito do 
antígeno foi do tipo REGULA. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam que o efeito do antígeno 
foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica não houve efeito. TO: tolerante operacional 
(n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). Foram considerados como 
razão predominantemente REGULA, os valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. 
R: Regula.  Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito 
regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu 
efeito inflama. Qui-quadrado: p=ns.  
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O efeito dos peptídeos HLA-DR-alo na resposta proliferativa das células 

Treg foi, principalmente, de inibição da proliferação espontânea, total ou 

parcialmente (efeito INFLAMA), em quase todos os grupos clínicos (razões dos 

Tabela 15:  (Continuação) Porcentagem de proliferação de células CD4 com diferentes  fenótipos  frente ao 
estímulo com o peptídeo HLA‐DR nos diferentes grupos clínicos de estudo 

Grupo 
Clinico 

Sujeito de 
Pesquisa 

REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA  % REGULA/INFLAMA NO GRUPO 

EST 

Ltx11  5,60   ‐3,65  18,50  REGULA: 41,7% 

Ltx12  ‐20,30   ‐13,80  10,56  INFLAMA: 20,8% 

Ltx14  ‐3,38   ‐4,07  4,43  Sem Efeito: 37,5% 

Ltx19  7,59   0,00  0,06  RAZÃO  

Ltx22  4,10   ‐0,25  0,10  REG/INF: 2 

Ltx31  3,50   ‐0,05  ‐0,07   

Ltx33  1,04   ‐1,11  ‐2,00   

Ltx71  0,13   0,00  0,04   
Mediana  2,27   ‐0,68   0,08    

%Efeito REGULA:               
%Efeito INFLAMA:             
Razão REG/INF:  

62,5%            
25%              
2,5 

50%            
0,0%            
R 

12,5%               
37,5%               
0,3   

SAU 

Ltx18  ‐0,04   ‐0,02  ‐53,60  REGULA:28,6% 

Ltx36  ‐40,20   ‐12,90  ‐7,90  INFLAMA: 47,6% 

Ltx37   ‐1,83   1,02  5,46  Sem Efeito: 19% 

Ltx40  1,53   0,00  ‐0,45  RAZÃO  

Ltx41  ‐1,32   ‐0,54  1,56  REG/INF:  0,6 

Ltx44  39,90   3,10  ‐18,70   
Ltx84  ‐4,50   6,65  2,10   

Mediana  ‐1,32   0,00   ‐0,45     
%Efeito REGULA:               
%Efeito INFLAMA:             
Razão REG/INF:  

28,6%            
57,1%            
0,5 

14,3%           
43%             
0,3 

42,9%               
42,9%               
1    

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo com o peptídeo HLA-DR alo.  
A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC 
previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 dias, com o antígeno HLA-DR. Diferentes anticorpos 
monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T Reguladora 
(CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e Memória efetora (CD27-CCR7-
CD45RA-).  Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo HLA-DR: a) induzir proliferação: quando não havia 
proliferação espontânea e o peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) aumento da proliferação: havia proliferação 
espontânea e o peptídeo levou ao aumento de proliferação ≥1% da subpopulação analisada; c) inibir a proliferação: 
havia proliferação espontânea e o peptídeo levou a uma inibição da proliferação, total, ou parcial (de pelo menos 1%) 
da subpopulação analisada; d) sem efeito: não houve proliferação ou modificação da proliferação, em relação à 
condição sem estímulo. Classificação dos efeitos do antígeno sobre cada subpopulação: efeito REGULA: indução de 
proliferação ou aumento da subpopulação com perfil predominantemente REGULA ou inibição da subpopulação com 
perfil predominantemente INFLAMA; efeito INFLAMA: aumento ou indução de proliferação de subpopulações com 
perfil predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de subpopulação com perfil predominantemente 
REGULA. Os valores sombreados na cor azul indicam que o efeito do antígeno foi do tipo REGULA. Aqueles 
sombreados de cor vermelha indicam que o efeito do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica 
não houve efeito. TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). 
Foram considerados como razão predominantemente REGULA, os valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e 
INFLAMA: ≤ 0,7. R: Regula.  Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu 
efeito regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito 
inflama. Qui-quadrado: p=ns.  
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efeitos REGULA/INFLAMA para as Treg: TO: 0,5; RC: 0,4; SAU: 0,5), exceto 

para o grupo estável que teve predomínio de efeito REGULA (EST: razão 

REGULA/INFLAMA dos efeitos dos peptídeos HLA-DR alo: 2,5).  (Tabela 15).  

 A comparação do efeito final dos peptídeos HLA-DR-alo, em 

proliferação de Tregs, não mostrou diferenças significativas nas porcentagens 

de células em proliferação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, 

p=0,6537) ou na comparação dois a dois (Mann Whitney: p=ns) (Figura 27).   

a)                                                               b) 

 

Figura 27: Porcentagem de células CD4+ T reguladora (CD25+CD127-Foxp3+). Pep DR: a) Com 
estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeos 
HLA-DR alo ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação de células CD4+ 
foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura 
por 7 dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir 
a proliferação da subpopulação CD4+ T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+). A estratégia de análise 
compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ e, em 
seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: 
tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). 
Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,7) ou comparação dois a dois (Mann 
Whitney, p=ns). 

 

 Em relação às subpopulações com perfil INFLAMA (T CD4+ Efetora: 

CD4+CD28+CD127+CD45RA-CD27- e T CD4+ memória Efetora: CD27-CCR7-

CD45RA-), os peptídeos HLA-DR alo também tiveram efeitos tanto de inibir a 

proliferação espontânea (Efeito REGULA) quanto de induzir/aumentar a  sua 

proliferação (Efeito INFLAMA) (Tabela 15). Mais uma vez, o perfil das 
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frequências de efeitos REGULA e INFLAMA, assim como a ausência de efeito 

na proliferação dessas subpopulações, não mostrou diferenças 

estatisticamente significativas entre TO e RC ou entre TO e SAU (Qui-

quadrado p> 0,05). Não obstante, vale destacar que os efeitos dos peptídeos 

HLA-DR alo do doador foram, unicamente, REGULA para as células CD4+ T 

efetoras, e dominantemente REGULA para as células T CD4+ memória 

Efetora, na TO (Razão REGULA/INFLAMA: 4). Em contraste, na RC houve 

tanto efeito REGULA quanto INFLAMA (razões REGULA/INFLAMA na RC: 

para T CD4+ efetora: 1,5; para T CD4+ Memória efetora: 1).  Também vale 

destacar que, no grupo SAU, o efeito dos peptídeos HLA-DR alo foi, 

principalmente, de induzir ou aumentar a proliferação da subpopulação de T 

CD4+ efetora (razão REGULA/INFLAMA para T efetora: 0,3), portanto efeito 

mais INFLAMA, e para as células T de memória efetora CD4+, o efeito foi 

equilibrado (razão REGULA/INFLAMA para T efetora: 1). O balanço global da 

resposta proliferativa em relação a peptídeos HLA-DR alo, nos SAU foi, 

dominantemente, INFLAMA, com razão REGULA/INFLAMA de 0,6, indicando 

um perfil inflamatório da alorreatividade celular no estado fisiológico. 

 A comparação do efeito final dos peptídeos HLA-DR alo, não 

mostrou diferenças significativas entre as percentagens de células T efetoras 

em proliferação, nos diferentes grupos, analisados em conjunto, (Kruskal-

Wallis, p=0,13) ou na comparação dois a dois (Mann-Whitney: p=ns) (Figura 

28).  
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a)                                                               b)  

 

Figura 28: Porcentagem de células CD4+ T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+). Pep DR. a) Com 
estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeos 
HLA-DR alo ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação da subpopulação 
de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, 
mantidas em cultura por 7 dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram 
utilizados para definir a proliferação da subpopulação CD4+ T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+). A 
estratégia de análise compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas 
e as CD4+ e, em seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada 
subpopulação.TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: 
saudável (n=7). Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,1) ou comparação dois a 
dois (Mann Whitney, p=ns). 

 

 Em relação à subpopulação de células T CD4 de memória efetora, a 

comparação do efeito final dos peptídeos HLA-DR alo, não mostrou diferenças 

significativas entre as percentagens de células em proliferação, nos diferentes 

grupos, analisados em conjunto (Kruskal-Wallis, p=0,2). Porém, na 

comparação de grupos, dois a dois, observamos percentagens de células em 

proliferação, significativamente menores, no grupo TO, que teve principalmente 

inibição de proliferação desta subpopulação, em contraste com o grupo EST 

que teve mais aumento/indução de proliferação (Mann-Whitney: p=0,03) 

(Figura 29). 
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a)                                                                b)  

 

Figura 29: Porcentagem de células CD4+ T Memória Efetora (CD27-CCR7-CD45RA-). Pep DR. a) Com 
estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeos 
HLA-DR alo ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação da subpopulação 
de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas com CFSE, 
mantidas em cultura por 7 dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram 
utilizados para definir a proliferação da subpopulação CD4+ T Memória Efetora (CD27-CCR7-CD45RA-). A 
estratégia de análise compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas 
e as CD4+ e, em seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada 
subpopulação.TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: 
saudável (n=7). Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,2) ou comparação dois a 
dois (Mann Whitney, TOxEST: p=0,03). 

 

 Em conclusão, o balanço global da alorreatividade proliferativa 

dirigida a peptídeos HLA-DR alo, mostrou um perfil diferencial em relação aos 

grupos TO e RC, com mais frequência do efeito REGULA na TO (Razão 

TO/RC para efeitos REGULA: 1,7) e mais frequência do efeito INFLAMA na RC 

(Razão TO/RC para efeitos INFLAMA: 0,6). Este mesmo perfil foi observado na 

comparação de TO com SAU (Razão TO/ SAU para efeitos REGULA: 1,9) 

(Razão TO/ SAU para efeitos INFLAMA: 0,6). Apesar de não termos 

encontrado diferenças estatisticamente significativas, esses dados indicam 

resposta alorreativa dirigida ao doador com perfil mais imunorregulador na TO, 

principalmente por efeito REGULA nas subpopulações efetoras, pró-

inflamatórias.   
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 4.2.3 Antígeno de microrganismo patogênico: resposta 

proliferativa de diferentes subpopulações de linfócitos T (REGULA e 

INFLAMA) dirigida a peptídeos do CMV, nos diferentes grupos clínicos 

  

 O efeito global dos peptídeos do microrganismo patogênico, CMV, na 

proliferação de subpopulações de linfócitos T CD4+ com atividades funcionais 

imunorreguladora ou pró-inflamatória, foi mais REGULA, no grupo TO (Razão 

REGULA/INFLAMA: 1,4), INFLAMA no grupo RC (Razão REGULA/INFLAMA: 

0,7), e um mais equilibrado entre REGULA e INFLAMA nos grupos EST (Razão 

REGULA/INFLAMA: 1,2) e SAU (Razão REGULA/INFLAMA: 1). Mais uma vez, 

observamos tanto inibição, quanto indução/aumento de proliferação 

(considerado aumentos ou diminuições > 1% de células em proliferação) das 

diferentes subpopulações de linfócitos T CD4+ pelos peptídeos do CMV 

(Tabela 16). 

 A comparação global das frequências de efeitos REGULA, INFLAMA 

ou ausência de efeitos, considerando as três subpopulações de células CD4+, 

conjuntamente, não mostrou diferença significativa entre TO e RC (p=0,4, Qui-

quadrado). Também não encontramos diferenças nas frequências de efeitos 

REGULA, INFLAMA ou ausência de efeitos entre TO e SAU (p=0,08, Qui-

quadrado).  
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Tabela 16: Porcentagem de proliferação de células CD4 com diferentes fenótipos frente ao 
estímulo com o peptídeo CMV nos diferentes grupos clínicos de estudo 
Grupo 
Clinico 

Sujeito de 
Pesquisa 

REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 
% REGULA/INFLAMA NO 

GRUPO 

TO 

Ltx03  ‐49,00  ‐24,00  ‐20,10  REGULA: 55,6% 

Ltx10  11,40  ‐17,10  6,60  INFLAMA:38,9%  

Ltx16  ‐19,20  ‐6,63  ‐14,10  Sem Efeito: 5,6% 

Ltx62  ‐18,30  ‐6,52  ‐10,10  RAZÃO  

Ltx90   ‐3,09   ‐1,26  16,24  REG/INF: 1,4 

Ltx91  ‐15,63  ‐0,31  ‐1,34   
Mediana  ‐16,97   ‐6,58   ‐5,72     

%Efeito REGULA:      
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

16,7%          
83,3%          
0,2 

83,3%     
0,0%       
R 

66,7%           
33,3%           
2   

RC 

Ltx04  ‐7,90   2,90  31,70  REGULA: 37,5% 

Ltx05  1,90   ‐0,14  ‐6,10  INFLAMA: 50% 

Ltx13  14,60  5,44  3,10  Sem Efeito: 12,5% 

Ltx24  16,80  11,36  3,69  RAZÃO  

Ltx26  4,45   3,14  1,88  REG/INF: 0,7 

Ltx79  43,59  2,61  8,62 
Ltx80  2,74   0,00  4,49 
Ltx87  1,42   ‐1,30  0,54 

Mediana  3,60   2,76   3,40     
%Efeito REGULA:      
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF:  

87,5%          
12,5%          
7 

12,5%      
62,5%      
0,2 

 12,5%          
75%            
0,2   

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo com 
o antígeno CMV.  A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi avaliada por 
citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 
dias, com o antígeno CMV. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a 
proliferação  das  diferentes  subpopulações  CD4+:  REGULA:  T  Reguladora  (CD25+CD127‐
Foxp3+);  INFLAMA:  Efetora  (CD28+CD27‐CD45RA‐CD127+)  e Memória  efetora  (CD27‐CCR7‐
CD45RA‐).  Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo CMV: a) induzir proliferação: 
quando  não  havia  proliferação  espontânea  e  o  peptídeo  levou  à  proliferação  ≥1%;  b) 
aumento da proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo  levou ao aumento de 
proliferação  ≥1%  da  subpopulação  analisada;  c)  inibir  a  proliferação:  havia  proliferação 
espontânea  e  o  peptídeo  levou  a  uma  inibição  da  proliferação,  total,  ou  parcial  (de  pelo 
menos 1%) da subpopulação analisada; d) sem efeito: não houve modificação da proliferação, 
em  relação  à  condição  sem  estímulo.  Classificação  dos  efeitos  do  antígeno  sobre  cada 
subpopulação:  efeito REGULA:  indução de proliferação  ou  aumento  da  subpopulação  com 
perfil  predominantemente  REGULA  ou  inibição  da  subpopulação  com  perfil 
predominantemente  INFLAMA;  efeito  INFLAMA:  aumento  ou  indução  de  proliferação  de 
subpopulações  com  perfil  predominantemente  INFLAMA  ou  inibição  da  proliferação  de 
subpopulação  com perfil predominantemente REGULA. Os  valores  sombreados na  cor azul 
indicam que o efeito do antígeno foi do tipo REGULA Aqueles sombreados de cor vermelha 
indicam que o efeito do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica não 
houve efeito. TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); 
SAU:  saudável  (n=7).  Foram  considerados  como  razão  predominantemente  REGULA,  os 
valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. R: Regula.  Quando não é possível 
calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito regula. I: Inflama. Quando 
não é possível  calcular a  razão REG/INF por  subpopulação, pois  só ocorreu efeito  inflama. 
Reguladora  (TOxRC:  Fisher:  0,02),  Efetora  (TOxRC:  Qui‐quadrado:  0,003)  e  (TOxSAU:  Qui‐
quadrado: 0,02).  
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  Tabela  16  (Continuação)  :Porcentagem  de  proliferação  de  células  CD4  com 
diferentes fenótipos frente ao estímulo com o peptídeo CMV nos diferentes grupos 
clínicos de estudo 
Grupo 
Clinico 

Sujeito de 
Pesquisa 

REGULADORA EFETORA
M. 

EFETORA 
% REGULA/INFLAMA 

NO GRUPO 

EST 

Ltx11  ‐6,80  ‐9,44  3,20  REGULA:29,2% 

Ltx12  12,30  25,00  15,06  INFLAMA: 25% 

Ltx14  ‐4,57  ‐5,62  12,13  Sem Efeito: 37,5% 

Ltx19  17,89  0,04  0,00  RAZÃO  

Ltx22   12,10  ‐0,63  ‐0,20  REG/INF: 1,2 

Ltx31  34,60  0,01  0,10   

Ltx33  ‐0,97  0,57  ‐1,15   

Ltx71  ‐0,05  0,02  0,05   

Mediana  6,03   0,02   0,07    
%Efeito REGULA:     
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

 50%           
25%            
2 

25%       
12,5%     
2 

12,5%        
37,5%        
0,3   

SAU 

Ltx18  ‐0,11  0,49  14,80  REGULA:33,3% 

Ltx36  ‐16,30  ‐45,00  ‐16,40  INFLAMA: 33,3% 

Ltx37   9,62  ‐0,14  6,94  Sem Efeito:33,3% 

Ltx40  7,47  0,15  4,93  RAZÃO  

Ltx41  20,62  ‐0,03  14,67  REG/INF: 1 

Ltx44  27,70  0,00  0,00 
Ltx84  ‐1,70  ‐1,27  9,50 

Mediana  7,47   ‐0,03   6,94     
%Efeito REGULA:     
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

57,1%          
28,6%          
2 

28,5%     
0,0%      
R 

14,3%        
71,4%        
0,2    

Porcentagem  de  células  CD4+ de  diferentes  fenótipos,  em  proliferação,  após  o 
estímulo com o antígeno CMV.  A proliferação de diferentes subpopulações de células 
CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, 
mantidas  em  cultura  por  7  dias,  com  o  antígeno  CMV.  Diferentes  anticorpos 
monoclonais  foram  utilizados  para  definir  a  proliferação  das  diferentes 
subpopulações  CD4+:  REGULA:  T  Reguladora  (CD25+CD127‐Foxp3+);  INFLAMA: 
Efetora  (CD28+CD27‐CD45RA‐CD127+)  e  Memória  efetora  (CD27‐CCR7‐CD45RA‐).  
Foram  considerados os  seguintes  efeitos do peptídeo CMV:  a)  induzir proliferação: 
quando não havia proliferação espontânea e o peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) 
aumento  da  proliferação:  havia  proliferação  espontânea  e  o  peptídeo  levou  ao 
aumento  de  proliferação  ≥1%  da  subpopulação  analisada;  c)  inibir  a  proliferação: 
havia  proliferação  espontânea  e  o  peptídeo  levou  a  uma  inibição  da  proliferação, 
total, ou parcial  (de pelo menos 1%) da subpopulação analisada; d) sem efeito: não 
houve modificação da proliferação, em relação à condição sem estímulo. Classificação 
dos  efeitos  do  antígeno  sobre  cada  subpopulação:  efeito  REGULA:  indução  de 
proliferação ou  aumento da  subpopulação  com perfil predominantemente REGULA 
ou  inibição  da  subpopulação  com  perfil  predominantemente  INFLAMA;  efeito 
INFLAMA:  aumento  ou  indução  de  proliferação  de  subpopulações  com  perfil 
predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de subpopulação com perfil 
predominantemente  REGULA.  Os  valores  sombreados  na  cor  azul  indicam  que  o 
efeito do antígeno foi do tipo REGULA. Aqueles sombreados de cor vermelha indicam 
que o efeito do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica não 
houve efeito. TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável 
(n=8);  SAU:  saudável  (n=7).  Foram  considerados  como  razão  predominantemente 
REGULA, os  valores de  razão REGULA/INFLAMA:  ≥1,3 e  INFLAMA:  ≤ 0,7. R: Regula.  
Quando não é possível calcular a  razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu 
efeito  regula.  I:  Inflama.  Quando  não  é  possível  calcular  a  razão  REG/INF  por 
subpopulação,  pois  só  ocorreu  efeito  inflama.    Reguladora  (TOxRC:  Fisher:  0,02), 
Efetora (TOxRC: Qui‐quadrado: 0,003) e (TOxSAU: Qui‐quadrado: 0,02). 
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 No entanto, considerando as diferentes subpopulações de células 

CD4+, observamos algumas diferenças relevantes. Analisando o número de 

casos, dos efeitos REGULA, INFLAMA e sem efeito, dos peptídeos do 

patógeno CMV, sobre as células Treg, entre os grupos TO e RC, observamos 

diferença significativa (p=0,02, Teste de Fisher) (FIGURA 30). Analisando a 

frequência dos efeitos nas células Treg, também observamos um perfil 

dominantemente INFLAMA na TO (Razão REGULA/INFLAMA: 0,2) (Razão 

TO/RC para o efeito INFLAMA nas Treg: 6,6), inibindo a sua proliferação e, 

REGULA na RC (Razão REGULA/INFLAMA: 7), induzindo/aumentando a 

proliferação. Em relação ao grupo de SAU, apesar do efeito dos peptídeos 

CMV na subpopulação de Treg ter sido mais REGULA nos SAU (Razão 

REGULA/INFLAMA: 2), não encontramos diferença estatisticamente 

significativa entre TO e SAU em relação à resposta de Treg aos peptídeos 

CMV (p=0,2 Teste de Fisher). Ou seja, o efeito dos peptídeos CMV na resposta 

proliferativa das Treg foi semelhante na TO e SAU.  
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Figura 30: Peptídeo CMV. População Reguladora – TO, RC, SAU. Perfil de 
número de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou SEM 
EFEITO (cinza) pelo estímulo com o peptídeo CMV, nas populações 
Reguladoras, na comparação entre os grupos TO x RC (p=0,02, Fisher). 
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 Quando comparamos o número de casos desses efeitos, apenas nas 

subpopulações com perfil pró-inflamatório (células CD4+ T efetoras e T de 

memória efetora), observamos perfil diferencial entre TO e RC (p=0,003, Qui-

quadrado), (Figura 31) havendo mais efeitos REGULA na TO (Razão TO/RC 

para efeitos REGULA: 1,5), enquanto que, para o efeito INFLAMA foi mais 

equilibrada nesses dois grupos, clinicamente opostos (Razão TO/RC para 

efeitos INFLAMA: 0,8). Ou seja, na RC observamos basicamente 

indução/aumento de proliferação dessas duas subpopulações pró-

inflamatórias, em contraste com a inibição da proliferação na TO (Razões 

REGULA/INFLAMA para as células T efetoras: TO: só efeito REGULA x na RC: 

0,2; para as células T de memória efetora: TO: 2 x na RC: 0,2).   

 

Figura 31: Peptídeos CMV. População Efetora – TOxRC e TOxSAU. Perfil de 
número de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou SEM 
EFEITO (cinza) pelo estímulo com o peptídeo CMV nas populações Efetoras, na 
comparação entre os grupos TOxRC (p=0,003, Qui-quadrado) e TOxSAU 
(p=0,02, Qui-quadrado). 
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 A despeito das diferenças no perfil de proliferação mais REGULA na 

resposta ao patógeno, a comparação global considerando as três 

subpopulações não deu diferença entre TO e SAU (p=0,08, Qui-quadrado), no 

entanto, diferenças significativas foram observadas em relação à resposta 

proliferativa aos peptídeos do CMV nas subpopulações pró-inflamatórias, entre 

TO e SAU (p=0,02, Qui-quadrado) (FIGURA 31). Em contraste com a 

comparação com RC, no grupo SAU, praticamente não houve efeito nas 

células efetoras e, quando houve, este foi do tipo REGULA, de forma 

semelhante ao encontrado na TO. O efeito nas células T de memória efetora, 

no grupo SAU (efeito INFLAMA, Razão REGULA/INFLAMA 0,2), foi 

semelhante ao encontrado na RC, e bem diferente da TO, que foi REGULA 

(Razão REGULA/INFLAMA 2).  

 A comparação dos valores de percentagem de células Tregs em 

proliferação, após o estímulo com os peptídeos do CMV, entre os diferentes 

grupos, não mostrou diferença estatística na análise conjunta (Kruskal-Wallis, 

p=0,06).  No entanto, na comparação entre os grupos TO e EST e TO e RC 

observamos diferenças significativas com maiores percentagens de 

proliferação da subpopulação de células Treg nos grupos EST e RC, em 

relação ao grupo de TO (Mann-Whitney, p=0,02), no qual o efeito foi 

basicamente de inibir a proliferação de Treg (Figura 32). 
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a)                                                                 b)  

 

Figura 32: Porcentagem de células CD4+ T reguladora (CD25+CD127-Foxp3+). Pep CMV. a) Com 
estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeos 
CMV ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação de células CD4+ foi 
avaliada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 
dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a 
proliferação da subpopulação CD4+ T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+). A estratégia de análise 
compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ e, em 
seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: 
tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). 
Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,3) ou comparação dois a dois (Mann 
Whitney, TOxRC: p=0,2 e TOxEST: p=0,2). 

 

  A comparação das percentagens de células T efetoras CD4+ em 

proliferação, após o estímulo com os peptídeos do CMV, mostrou diferença 

significativa entre TO e RC, na análise conjunta de todos os grupos clínicos 

(p=0,01, Kruskal-Wallis).  Na comparação dois a dois, observamos maiores 

percentagens de células T efetoras CD4+ em proliferação, frente aos peptídeos 

do CMV, na RC (p=0,003, Mann-Whitney), assim como no grupo EST (p=0,03, 

Mann-Whitney), em relação ao estado de TO (Figura 33). Lembramos que no 

grupo TO, os peptídeos do CMV provocaram unicamente inibição da 

proliferação das células T efetoras CD4+; efeito REGULA.  
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a)                                                                 b)  

 

Figura 33: Porcentagem de células CD4+ T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+). Pep CMV. a) Com 
estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeos 
CMV ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação da subpopulação de 
células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas 
em cultura por 7 dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados 
para definir a proliferação da subpopulação CD4+ T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+). A estratégia 
de análise compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ 
e, em seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: 
tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). 
Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,01) ou comparação dois a dois (Mann 
Whitney, TOxRC: p=0,003 e TOxEST: p=0,03). 

 

  
 No entanto, para a subpopulação de células T CD4 de memória 

efetora, não encontramos diferenças significativas nas percentagens de células 

em proliferação com o estímulo dos peptídeos CMV, entre os diferentes grupos 

clínicos, analisados em conjunto (p=0,4, Kruskal-Wallis) ou, na comparação 

dois a dois (p=ns, Mann-Whitney) (Figura 34). É interessante destacar que 

mesmo que os efeitos dos peptídeos do CMV na proliferação das células T de 

memória efetora, tenham sido qualitativamente opostos, na TO (efeito 

REGULA: inibição da proliferação) e RC (efeito INFLAMA: indução/aumento da 

proliferação), as percentagens de células em proliferação, após o estímulo com 

os peptídeos, não   foram significativamente diferentes, nos dois grupos.  
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a)                                                  b)  

 

Figura 34: Porcentagem de células CD4+ T Memória Efetora (CD27-CCR7-CD45RA-). Pep CMV. a) 
Com estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de 
peptídeos CMV ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação da 
subpopulação de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas 
com CFSE, mantidas em cultura por 7 dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos 
monoclonais foram utilizados para definir a proliferação da subpopulação CD4+ T Memória Efetora (CD27-
CCR7-CD45RA-). A estratégia de análise compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, 
selecionadas as células vivas e as CD4+ e, em seguida a análise boolean, para a combinação dos 
diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: tolerante operacional (n=6); RC: rejeição crônica (n=8); 
EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=7). Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,4) 
ou comparação dois a dois (Mann Whitney, p=ns). 

  

 Em resumo, a resposta celular proliferativa dirigida a peptídeos do 

microrganismo patogênico CMV mostrou um perfil global diferencial entre TO 

(mais efeito REGULA) e RC (mais efeito INFLAMA). No entanto, o grupo TO 

não foi, em geral, significativamente diferente em relação ao estado fisiológico 

de SAU, mas sim para a subpopulação efetora. Destacamos os efeitos opostos 

em relação às subpopulações Treg (efeito INFLAMA na TO e REGULA nos 

grupos RC, SAU e EST), e efeitos opostos também nas subpopulações 

efetoras e de memória efetora (efeito REGULA na TO e INFLAMA nos grupos 

RC) e nos grupos, SAU e EST, efeito REGULA para as efetoras e INFLAMA 

para as de memória efetora.   
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4.2.4 Autorreatividade: resposta proliferativa de diferentes 

subpopulações de linfócitos T (REGULA e INFLAMA), dirigida a peptídeos 

da Hsp60, nos diferentes grupos clínicos 

 Analisamos a autorreatividade dirigida a três peptídeos da proteína 

de choque térmico 60 (Hsp60), previamente estudados por nosso grupo, que 

apresentam atividade, predominantemente, REGULA (peptídeos N6 e N7) ou 

INFLAMA (peptídeo C9), em subpopulações do linfócito T CD4+ com atividades 

REGULA (Treg) ou INFLAMA (T efetora CD4+ e T de memória efetora). 

 

 Peptídeos Hsp60 REGULA: N6 e N7 

 Analisamos, incialmente, a proliferação frente aos peptídeos, 

predominantemente, REGULA (N6 e N7), na subpopulação de células Treg 

(CD4+CD25+CD127-Foxp3+).  

 

 Pep N6-REGULA 

 Na presença do peptídeo N6, observamos, principalmente, inibição 

da proliferação espontânea de Treg (efeito INFLAMA), em todos os grupos de 

transplantados (Razão REGULA/INFLAMA para as Treg: TO: 0,25; RC: 0,2; 

EST: 0,4), exceto para o grupo de SAU, no qual ocorreu mais indução/aumento 

da proliferação (Efeito REGULA; Razão REGULA/INFLAMA para as Treg: 3). 

(Tabela 17). Não encontramos diferenças estatisticamente significativas em 

relação às frequências de efeitos do tipo REGULA ou INFLAMA, assim como a 

ausência de efeitos, na resposta proliferativa de Treg pelo peptídeo N6, tanto 

na comparação entre TO e RC, como TO e SAU (p=ns, Qui-quadrado ou 

Fisher).   
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Tabela 17: Porcentagem de proliferação de células CD4 com diferentes fenótipos 
frente ao estímulo com o peptídeo N6 da HSP60 nos diferentes grupos clínicos de 
estudo 

Grupo 
Clinico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 

% REGULA/INFLAMA NO 
GRUPO 

TO 

Ltx03  ‐22,50   ‐11,50   ‐53,90   REGULA: 46,7% 

Ltx10  10,70   1,70   1,90   INFLAMA: 46,7%  

Ltx16  ‐19,20   ‐4,43   14,00   Sem Efeito: 6,7% 

Ltx62  ‐12,70   ‐6,17   ‐1,40   RAZÃO  

Ltx91  ‐11,50   ‐0,38   ‐1,52   REG/INF: 1 

Mediana  ‐12,70   ‐4,43  ‐1,40    

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

  20%              
80%               
0.25 

60%            
20%            
3 

 60%            
40%             
1.5   

RC 

Ltx04  ‐12,80   ‐6,84   ‐1,55   REGULA: 33,3% 

Ltx05  ‐4,70   0,48   ‐19,40   INFLAMA: 25% 

Ltx13  ‐9,48   ‐2,74   ‐0,20   Sem Efeito: 41,7% 

Ltx24  ‐3,30   5,72   ‐2,26   RAZÃO  

Ltx26  3,77   0,51   0,21   REG/INF: 1,3 

Ltx79  0,76   0,00   ‐0,11    

Ltx80  ‐6,69   0,00   0,01    

Ltx87  0,67   ‐1,05   ‐1,08    

Mediana  ‐4,00   0,00   ‐0,64     

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

12.5%             
62.5%             
0.2 

  37.5%         
12,5%          
3 

  50%            
0,0%            
R   

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo 
com o antígeno N6.  A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi 
avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas 
em cultura por 7 dias, com o antígeno N6. Diferentes anticorpos monoclonais foram 
utilizados para definir a proliferação das diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T 
Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) 
e Memória efetora (CD27-CCR7-CD45RA-).  Foram considerados os seguintes efeitos do 
peptídeo N6: a) induzir proliferação: quando não havia proliferação espontânea e o 
peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) aumento da proliferação: havia proliferação 
espontânea e o peptídeo levou ao aumento de proliferação ≥1% da subpopulação 
analisada; c) inibir a proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo levou a 
uma inibição da proliferação, total, ou parcial (de pelo menos 1%) da subpopulação 
analisada; d) sem efeito: não houve modificação da proliferação, em relação à condição 
sem estímulo. Classificação dos efeitos do antígeno sobre cada subpopulação: efeito 
REGULA: indução de proliferação ou aumento da subpopulação com perfil 
predominantemente REGULA ou inibição da subpopulação com perfil 
predominantemente INFLAMA; efeito INFLAMA: aumento ou indução de proliferação de 
subpopulações com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de 
subpopulação com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor 
azul indicam que o efeito do antígeno foi do tipo REGULA Aqueles sombreados de cor 
vermelha indicam que o efeito do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de 
cor indica não houve efeito. TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=8); 
EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=5). Foram considerados como razão 
predominantemente REGULA, os valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e INFLAMA: 
≤ 0,7. R: Regula.  Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, 
pois só ocorreu efeito regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular a razão REG/INF 
por subpopulação, pois só ocorreu efeito inflama. Qui-quadrado: p=ns. 
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Tabela  17  (Continuação):Porcentagem  de  proliferação  de  células  CD4  com 
diferentes  fenótipos  frente  ao  estímulo  com  o  peptídeo  N6  da  HSP60  nos 
diferentes grupos clínicos de estudo 

 

Grupo 
Clinico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 

% REGULA/INFLAMA NO 
GRUPO 

 

EST 

Ltx11  ‐2,70   ‐5,63   17,30   REGULA:29,2% 

Ltx12  ‐32,40   ‐7,40   2,06   INFLAMA: 33,3% 

Ltx14  ‐7,42   ‐8,60   2,89   Sem Efeito: 37,5% 

Ltx19  ‐0,66   0,00   0,00   RAZÃO  

Ltx22   ‐25,00   ‐0,64   0,10   REG/INF: 0,9 

Ltx31  ‐2,30   0,06   0,92    

Ltx33  10,65   ‐1,28   ‐2,11    

Ltx71  13,77   0,02   0,00    

Mediana  ‐2,50   ‐0,96  0,51    

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

 25%              
62,5%             
0.4 

  50%           
0,0%            
R 

 12,5%           
50%             
0.25   

SAU 

Ltx18  ‐0,07   0,12   ‐33,80   REGULA:46,7% 

Ltx36  ‐7,90   ‐6,20   ‐10,80   INFLAMA: 26,7% 

Ltx41  8,52   ‐0,27   ‐1,59   Sem Efeito:26,7% 

Ltx44  8,40   14,30   1,00   RAZÃO  

Ltx84  3,10   ‐0,17   9,30   REG/INF: 1,7 

Mediana  3,10   ‐0,17  ‐1,59    

%Efeito REGULA:    
%Efeito INFLAMA:   
Razão REG/INF:  

60%               
20%               
3 

20%            
20%            
1 

60%             
40%             
1.5 

  

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo 
com o antígeno N6.  A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi 
avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas 
em cultura por 7 dias, com o antígeno N6. Diferentes anticorpos monoclonais foram 
utilizados para definir a proliferação das diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T 
Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-
CD127+) e Memória efetora (CD27-CCR7-CD45RA-).  Foram considerados os 
seguintes efeitos do peptídeo N6: a) induzir proliferação: quando não havia proliferação 
espontânea e o peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) aumento da proliferação: havia 
proliferação espontânea e o peptídeo levou ao aumento de proliferação ≥1% da 
subpopulação analisada; c) inibir a proliferação: havia proliferação espontânea e o 
peptídeo levou a uma inibição da proliferação, total, ou parcial (de pelo menos 1%) da 
subpopulação analisada; d) sem efeito: não houve modificação da proliferação, em 
relação à condição sem estímulo. Classificação dos efeitos do antígeno sobre cada 
subpopulação: efeito REGULA: indução de proliferação ou aumento da subpopulação 
com perfil predominantemente REGULA ou inibição da subpopulação com perfil 
predominantemente INFLAMA; efeito INFLAMA: aumento ou indução de proliferação de 
subpopulações com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de 
subpopulação com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor 
azul indicam que o efeito do antígeno foi do tipo REGULA Aqueles sombreados de cor 
vermelha indicam que o efeito do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de 
cor indica não houve efeito. TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=8); 
EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=5). Foram considerados como razão 
predominantemente REGULA, os valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e 
INFLAMA: ≤ 0,7. R: Regula.  Quando não é possível calcular a razão REG/INF por 
subpopulação, pois só ocorreu efeito regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular 
a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito inflama. Qui-quadrado: 
p=ns. 
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 Também, não encontramos diferenças significativas entre as 

percentagens de células Treg em proliferação, após o estímulo com o peptídeo 

N6, na comparação entre todos os grupos clínicos, em conjunto (p=0,3 Kruskal-

Wallis), ou na comparação dois a dois (p=ns, Mann-Whitney) (Figura 35).  

a)                                                               b)  

 

Figura 35: Porcentagem de células CD4+ T reguladora (CD25+CD127-Foxp3+). Pep N6. a) Com 
estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença do peptídeo 
N6 ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação de células CD4+ foi 
avaliada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 
dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a 
proliferação da subpopulação CD4+ T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+). A estratégia de análise 
compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ e, em 
seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: 
tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=5). 
Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,3) ou comparação dois a dois (Mann 
Whitney, p=ns). 

 

 Em relação à subpopulação de células T efetoras 

CD4+CD28+CD127+CD45RA-CD27-), o efeito do peptídeo N6 foi, mais uma vez, 

principalmente, (Tabela 17) de inibição da proliferação espontânea, porém 

como esta subpopulação tem perfil funcional pró-inflamatório, consideramos 

este efeito do peptídeo N6 do tipo REGULA (Razão REGULA/INFLAMA para 

as T efetoras: TO: 3; RC: 3; EST: unicamente efeito REGULA) e, para o grupo 

SAU, houve apenas 2 casos com efeito, um REGULA e outro INFLAMA. 

(Figura 36)  
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a)                                                                    b)  

 

Figura 36: Porcentagem de células CD4+ T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+). Pep N6. a) em 
proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeo N6 ou b) em 
proliferação espontânea (sem estímulo antigênico). A proliferação da subpopulação de células CD4+ foi 
avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 
dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a 
proliferação da subpopulação CD4+ T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+). A estratégia de análise 
compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ e, em 
seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: 
tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=5). 
Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,4) ou comparação dois a dois (Mann 
Whitney, p=ns). 

 

 Para a subpopulação de células T de memória efetora, o efeito do 

peptídeo N6 foi, predominantemente, de inibição de proliferação (Efeito 

REGULA) (Razão REGULA/INFLAMA para as T de memória efetora: TO: 1,5; 

RC: unicamente efeito REGULA; SAU: 1,5), exceto no grupo EST que teve 

mais efeito INFLAMA (Razão REGULA/INFLAMA para as T de memória 

efetora: EST: 0,25) (Tabela 17). De forma semelhante às Treg, não 

encontramos diferenças estatisticamente significativas em relação ao número 

de casos de efeitos REGULA ou INFLAMA para essas duas subpopulações 

pró-inflamatórias, na comparação entre TO e RC (p=0,06, Qui-quadrado) ou 

TO e SAU (p=0,2, Qui-quadrado). Tampouco, encontramos diferenças 

significativas na comparação entre as percentagens de células T efetoras ou T 
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de memória efetora em proliferação, após o estímulo com o peptídeo N6, 

analisando-se os grupos, em conjunto (T efetoras: p=0,4 e T de memória 

efetora: p=0,3; Kruskal-Wallis), ou na comparação dois a dois (p=ns, Mann-

Whitney), envolvendo o grupo TO (Figura 37). Encontramos, apenas, maiores 

percentagens de células T de memória efetora, em proliferação, após o 

estímulo com o peptídeo N6, no grupo EST em relação ao grupo RC (p=0,02 

Mann-Whitney) (Figura 37), lembrando que o efeito na RC foi unicamente 

REGULA (inibição de proliferação) e no EST, o efeito foi mais INFLAMA 

(indução/aumento de proliferação, Razão REGULA/INFLAMA: 0,25). 

a)                                                               b)   

 

Figura 37: Porcentagem de células CD4+ T Memória Efetora (CD27-CCR7-CD45RA-). Pep N6. a) Com 
estímulo: em proliferação, ou que sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeo 
N6 ou b) Sem estímulo antigênico: em proliferação espontânea. A proliferação da subpopulação de 
células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMCs previamente marcadas com CFSE, mantidas 
em cultura por 7 dias com e sem estímulo antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados 
para definir a proliferação da subpopulação CD4+ T Memória Efetora (CD27-CCR7-CD45RA-). A estratégia 
de análise compreendeu a análise dentro da região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ 
e, em seguida a análise boolean, para a combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: 
tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=5). 
Comparação entre os diferentes grupos (Kruskal-Wallis, p=0,3) ou comparação dois a dois (Mann 
Whitney, RCxEST: p=0,03). 

 

 Pep N7-REGULA 

 Frente ao estímulo com o peptídeo N7, observamos, mais uma vez, 

efeitos tanto de indução quanto de inibição de proliferação das diferentes 

subpopulações de células T CD4+ imunorreguladoras e pró-inflamatórias. 
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Porém, em contraste com o peptídeo N6, encontramos alguns perfis 

diferenciais, em relação à resposta proliferativa, na comparação com o grupo 

TO. Destacamos, a menor frequência de algum tipo de efeito no grupo RC 

(sem efeito em 45,8% das análises dentro do grupo) em relação aos demais 

grupos (sem efeito em TO: 6,7%; EST: 33,3%; SAU: 26,7 das análises dentro 

do grupo), e a alta frequência de efeito na TO (Tabela 18).  

Tabela  18:  Porcentagem  de  proliferação  de  células  CD4  com  diferentes  fenótipos  frente  ao 
estímulo com o peptídeo N7 da HSP60 nos diferentes grupos clínicos de estudo 
Grupo 
Clinico 

Sujeito de 
Pesquisa 

REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 
% REGULA/INFLAMA 

NO GRUPO 

TO 

Ltx03  ‐28,10   ‐15,90  ‐30,20 REGULA: 53,3% 

Ltx10  4,20   3,90  11,80  INFLAMA: 40%  

Ltx16  ‐19,20   ‐4,46  ‐12,40  Sem Efeito: 6,7% 

Ltx62  ‐5,30   ‐7,80  ‐9,10  RAZÃO  

Ltx91  ‐7,60   ‐0,72  ‐1,36  REG/INF: 1,3 

Mediana  ‐7,60   ‐4,46  ‐9,10 

%Efeito REGULA:        
%Efeito INFLAMA:       
Razão REG/INF:  

 20%              
80%              
0.25 

 60%             
20%              
3 

80%            
20%            
4   

RC 

Ltx04  ‐10,80   ‐2,25  ‐0,67  REGULA: 29,2% 

Ltx05  ‐4,20   ‐0,14  ‐18,40  INFLAMA: 25% 

Ltx13  ‐4,73   ‐2,24  ‐4,50  Sem Efeito: 45,8% 

Ltx24  ‐16,56   ‐1,64  ‐0,11  RAZÃO  

Ltx26  0,58   0,38  0,19  REG/INF: 1,2 

Ltx79  0,28   0,05  ‐0,23   

Ltx80  ‐4,62   0,00  0,07   

Ltx87  ‐1,57   ‐1,32  ‐2,37   

Mediana  ‐4,41   ‐0,73   ‐0,45     
%Efeito REGULA:        
%Efeito INFLAMA:       
Razão REG/INF:  

 0,0%             
75%              
I 

50%              
0,0%              
R 

37,5%          
0,0%            
R   

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo com o antígeno N7.  A 
proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC 
previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 dias, com o antígeno N7. Diferentes anticorpos 
monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T 
Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e Memória efetora 
(CD27-CCR7-CD45RA-).  Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo N7: a) induzir proliferação: 
quando não havia proliferação espontânea e o peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) aumento da proliferação: 
havia proliferação espontânea e o peptídeo levou ao aumento de proliferação ≥1% da subpopulação analisada; 
c) inibir a proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo levou a uma inibição da proliferação, total, ou 
parcial (de pelo menos 1%) da subpopulação analisada; d) sem efeito: não houve modificação da proliferação, 
em relação à condição sem estímulo. Classificação dos efeitos do antígeno sobre cada subpopulação: efeito 
REGULA: indução de proliferação ou aumento da subpopulação com perfil predominantemente REGULA ou 
inibição da subpopulação com perfil predominantemente INFLAMA; efeito INFLAMA: aumento ou indução de 
proliferação de subpopulações com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de 
subpopulação com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul indicam que o 
efeito do antígeno foi do tipo REGULA Aqueles sombreados de cor vermelha indicam que o efeito do antígeno 
foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica não houve efeito. TO: tolerante operacional (n=5); RC: 
rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=5). Foram considerados como razão 
predominantemente REGULA, os valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. R: Regula.  
Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito regula. I: Inflama. 
Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito inflama. Populações 
Regula e Efetoras: TOxRC, p=0,01, Qui-quadrado. 
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Tabela  18  (Continuação):  Porcentagem  de  proliferação  de  células  CD4  com 
diferentes fenótipos frente ao estímulo com o peptídeo N7 da HSP60 nos diferentes 
grupos clínicos de estudo 

Grupo 
Clinico 

Sujeito de 
Pesquisa 

REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 
% REGULA/INFLAMA NO 

GRUPO 

EST 

Ltx11  ‐10,50   ‐5,77   33,10   REGULA:29,2% 

Ltx12  ‐28,60   ‐18,38   3,56   INFLAMA: 37,5% 

Ltx14  ‐5,75   ‐8,46   ‐2,83   Sem Efeito:33,3% 

Ltx19  6,89   0,00   0,13   RAZÃO  

Ltx22   ‐4,70   3,22   0,10   REG/INF: 0,8 

Ltx31  ‐7,88   ‐0,08   ‐0,08    

Ltx33  ‐1,22   ‐0,68   ‐2,28    

Ltx71  3,09   0,47   0,00    

Mediana  ‐5,23   ‐0,38   0,05     

%Efeito REGULA:     
%Efeito INFLAMA:    
Razão REG/INF:  

 25%                
75%                
0.3 

37,5%              
12.5%              
3 

25%              
25%              
1   

SAU 

Ltx18  0,74   ‐0,11   ‐41,80   REGULA: 40% 

Ltx36  ‐8,60   ‐15,50   ‐5,90   INFLAMA: 26,7% 

Ltx41  ‐4,08   ‐0,28   ‐0,59   Sem Efeito:26,7% 

Ltx44  36,70   5,17   0,90   RAZÃO  

Ltx84  1,90   19,65   ‐8,81   REG/INF: 1,5 

Mediana  0,74   ‐0,11   ‐5,90     

%Efeito REGULA:     
%Efeito INFLAMA:    
Razão REG/INF:  

40%                
40%                
1 

20%                
40%                
0.5 

60%              
0,0%             
R 

  

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo 
com o antígeno N7.  A proliferação de diferentes subpopulações de células CD4+ foi 
avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas em 
cultura por 7 dias, com o antígeno N7. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados 
para definir a proliferação das diferentes subpopulações CD4+: REGULA: T Reguladora 
(CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e Memória 
efetora (CD27-CCR7-CD45RA-).  Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo N7: 
a) induzir proliferação: quando não havia proliferação espontânea e o peptídeo levou à 
proliferação ≥1%; b) aumento da proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo 
levou ao aumento de proliferação ≥1% da subpopulação analisada; c) inibir a proliferação: 
havia proliferação espontânea e o peptídeo levou a uma inibição da proliferação, total, ou 
parcial (de pelo menos 1%) da subpopulação analisada; d) sem efeito: não houve 
modificação da proliferação, em relação à condição sem estímulo. Classificação dos efeitos 
do antígeno sobre cada subpopulação: efeito REGULA: indução de proliferação ou aumento 
da subpopulação com perfil predominantemente REGULA ou inibição da subpopulação com 
perfil predominantemente INFLAMA; efeito INFLAMA: aumento ou indução de proliferação 
de subpopulações com perfil predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de 
subpopulação com perfil predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul 
indicam que o efeito do antígeno foi do tipo REGULA Aqueles sombreados de cor vermelha 
indicam que o efeito do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica 
não houve efeito. TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=8); EST: estável 
(n=8); SAU: saudável (n=5). Foram considerados como razão predominantemente 
REGULA, os valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. R: Regula.  
Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito 
regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois 
só ocorreu efeito inflama. Qui-quadrado: p=ns. 
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 Destacamos também, que, globalmente, considerando todas as três 

subpopulações, os efeitos do peptídeo N7 foram do tipo REGULA para TO e 

SAU (Razão REGULA/INFLAMA: TO: 1,3 e SAU: 1,5) e mais equilibrado para 

RC e EST (Razão REGULA/INFLAMA: RC: 1,2; EST: 0,8).  

 A comparação entre o número de casos dos efeitos REGULA ou 

INFLAMA, assim como considerando a frequência de ausência de efeito, 

mostrou um perfil significativamente diferente entre TO e RC, considerando 

todas as três subpopulações (p=0,04; Qui-quadrado) (Figura 38). Essa 

diferença se deu principalmente pela baixa frequência de efeito na RC, uma 

vez que qualitativamente, os efeitos foram semelhantes nas três 

subpopulações, tanto na TO como na RC (efeito REGULA nas populações de T 

efetora e de memória efetora e INFLAMA nas Tregs).  Em contraste, o perfil do 

número de casos dos efeitos REGULA ou INFLAMA não foi estatisticamente 

diferente entre TO e o grupo SAU (p=0,1; Qui-quadrado), indicando resposta 

proliferativa ao peptídeo N7 semelhante, na TO e no estado fisiológico.   

 

Figura 38: Peptídeo auto N7. Populações Reguladora e Efetora – TO, RC, 
SAU. Perfil de número de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou 
SEM EFEITO (cinza) pelo estímulo com o peptídeo CMV, nas populações 
Reguladoras e Efetoras para os grupos TOxRC (p=0,04, Qui-quadrado). 
 

 No que diz respeito às percentagens de células em proliferação, em 

resposta ao peptídeo N7, não encontramos diferenças significativas, quando 
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todos os grupos foram analisados em conjunto, seja para as células Treg 

(p=0,3, Kruskal-Wallis) (Figura 39a), para as T eferoras (Kruskal-Wallis, p=0,6) 

(Figura 39b), ou para as T de memória efetora (Kruskal-Wallis, p=0,2) (Figura 

39c). Na comparação dos diferentes grupos clínicos, dois a dois, encontramos 

apenas uma diferença significativa entre os grupos EST e SAU, em relação às 

percentagens de células T de memória efetora em proliferação, após o 

estímulo com o peptídeo N7. Encontramos maiores valores no grupo EST, que 

teve tanto indução quanto inibição de proliferação (Razão REGULA/INFLAMA: 

1 para esta subpopulação), em contraste com o grupo SAU que só teve efeito 

REGULA de inibição de proliferação (p=0,04, Mann-Whitney) (Figura 39 c). 

a)                                       b)                                   c)  

 

Figura 39: Porcentagem de células CD4+ de diferentes subpopulações em proliferação, ou que 
sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeo N7. a) T Reguladora 
(CD25+CD127-Foxp3+), b) T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e c) T Memória Efetora (CD27-
CCR7-CD45RA-). A proliferação da subpopulação de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em 
PBMCs previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 dias com e sem estímulo 
antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das 
subpopulações CD4+: T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+), T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) 
e T Memória Efetora (CD27- CCR7-CD45RA-). A estratégia de análise compreendeu a análise dentro da 
região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ e, em seguida a análise boolean, para a 
combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: tolerante operacional (n=5); RC: 
rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=8); SAU: saudável (n=5). Comparação entre os diferentes grupos 
(Kruskal-Wallis, p=ns para nenhuma subpopulação) ou comparação dois a dois (Mann Whitney, p 
estatístico apenas p/ M. Efetora: RCxEST: p=0,04). 
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 Pep C9-INFLAMA 

 A resposta proliferativa ao peptídeo C9, mostrou alguns perfis 

diferenciais em relação às diferentes subpopulações celulares e o grupo de TO. 

Mais uma vez, chama a atenção as menores frequências de algum efeito na 

proliferação no grupo de RC (sem efeito em 33,3% das análises dentro do 

grupo) e também no EST (sem efeito em 42,9% das análises dentro do grupo), 

em contraste com TO (não houve condição sem efeito do peptídeo C9) e SAU 

(sem efeito em 20% das análises dentro do grupo) (Tabela 19). 

Tabela 19: Porcentagem de proliferação de células CD4 com diferentes  fenótipos frente 
ao estímulo com o peptídeo C9 da Hsp60 nos diferentes grupos clínicos de estudo 
Grupo 
Clinico 

Sujeito de 
Pesquisa 

REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 
% REGULA/INFLAMA 

NO GRUPO 

TO 

Ltx03  ‐8,00   7,50  ‐41,80  REGULA: 53,3% 

Ltx10  14,60   ‐3,90  ‐7,70  INFLAMA: 46,7%  

Ltx16  ‐9,20   ‐1,63  ‐12,27  Sem Efeito: 0,0% 

Ltx62  ‐22,60   ‐4,35  15,90  RAZÃO  

Ltx91  12,70   3,79  7,67  REG/INF: 1,1 

Mediana  ‐8,00   ‐1,63   ‐7,70     

%Efeito REGULA:               
%Efeito INFLAMA:              
Razão REG/INF:  

 40%              
60%              
0,7 

60%               
40%                
1,5 

60%              
40%              
1,5   

RC 

Ltx04  ‐4,60   ‐5,80  ‐0,89  REGULA: 24% 

Ltx05  3,50   0,99  ‐17,30  INFLAMA: 29,2% 

Ltx13  ‐2,10   0,02  ‐5,82  Sem Efeito: 33,3% 

Ltx24   0,30   10,96  3,39  RAZÃO  

Ltx26  0,95   1,45  0,54  REG/INF:  0,8 

Ltx79  1,25   0,33  0,89   

Ltx80  ‐4,13   0,00  0,63   

Ltx87  ‐1,56   ‐1,43  ‐0,76   

Mediana  ‐0,63   0,18   ‐0,11     
%Efeito REGULA:               
%Efeito INFLAMA:              
Razão REG/INF:  

25%              
50%              
0,5 

25%               
25%                
1 

25%              
12,5%             
2   

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o estímulo com o antígeno C9.  A proliferação de diferentes 
subpopulações de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura 
por 7 dias, com o antígeno C9. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das diferentes 
subpopulações CD4+: REGULA: T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e Memória 
efetora (CD27-CCR7-CD45RA-).  Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo C9: a) induzir proliferação: quando não havia 
proliferação espontânea e o peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) aumento da proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo 
levou ao aumento de proliferação ≥1% da subpopulação analisada; c) inibir a proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo 
levou a uma inibição da proliferação, total, ou parcial (de pelo menos 1%) da subpopulação analisada; d) sem efeito: não houve 
modificação da proliferação, em relação à condição sem estímulo. Classificação dos efeitos do antígeno sobre cada subpopulação: efeito 
REGULA: indução de proliferação ou aumento da subpopulação com perfil predominantemente REGULA ou inibição da subpopulação 
com perfil predominantemente INFLAMA; efeito INFLAMA: aumento ou indução de proliferação de subpopulações com perfil 
predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de subpopulação com perfil predominantemente REGULA. Os valores 
sombreados na cor azul indicam que o efeito do antígeno foi do tipo REGULA Aqueles sombreados de cor vermelha indicam que o efeito 
do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica não houve efeito. TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição 
crônica (n=8); EST: estável (n=7); SAU: saudável (n=5). Foram considerados como razão predominantemente REGULA, os valores de 
razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e INFLAMA: ≤ 0,7. R: Regula.  Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois 
só ocorreu efeito regula. I: Inflama. Quando não é possível calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito inflama. 
Qui-quadrado: p=ns 
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Tabela  19  (Continuação):Porcentagem  de  proliferação  de  células  CD4  com 
diferentes  fenótipos  frente  ao  estímulo  com  o  peptídeo  C9  da  Hsp60  nos 
diferentes grupos clínicos de estudo 

Grupo 
Clinico 

Sujeito 
de 

Pesquisa 
REGULADORA  EFETORA  M. EFETORA 

% REGULA/INFLAMA 
NO GRUPO 

EST 

Ltx11  13,80  6,56  37,80  REGULA:33,3% 

Ltx12  ‐26,50  ‐2,30  0,78  INFLAMA: 23,8% 

Ltx14  1,17  ‐8,09 2,86 Sem Efeito: 42,9% 

Ltx19  20,59  0,11  0,10  RAZÃO 

Ltx31  0,20  ‐0,01  ‐0,08  REG/INF: 1,4 

Ltx33  1,53  ‐1,28  2,01   

Ltx71  ‐0,19  0,00  0,03   

Mediana  1,17  ‐0,01  0,78   

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF: 

57,1%             
14,3%             
4 

43%            
14,3%          
3 

0,0%           
42,9%          

I   

SAU 

Ltx18  0,25  0,02  ‐43,50  REGULA: 33,3% 

Ltx36  ‐18,40  ‐7,30  ‐16,90  INFLAMA: 46,7% 

Ltx41  ‐0,07  2,76  ‐2,89  Sem Efeito:20% 

Ltx44  ‐2,30  11,80  1,60  RAZÃO 

Ltx84  ‐10,70  19,05 ‐4,91 REG/INF:  0,7 

Mediana  ‐2,30  2,76  ‐4,91   

%Efeito REGULA:       
%Efeito INFLAMA:     
Razão REG/INF: 

0,0%              
60%               
I 

20%            
60%            
0,3 

80%            
20%            
4 

 

Porcentagem de células CD4+ de diferentes fenótipos, em proliferação, após o 
estímulo com o antígeno C9.  A proliferação de diferentes subpopulações de células 
CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, em PBMC previamente marcadas com 
CFSE, mantidas em cultura por 7 dias, com o antígeno C9. Diferentes anticorpos 
monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das diferentes 
subpopulações CD4+: REGULA: T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+); INFLAMA: 
Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e Memória efetora (CD27-CCR7-CD45RA-
).  Foram considerados os seguintes efeitos do peptídeo C9: a) induzir proliferação: 
quando não havia proliferação espontânea e o peptídeo levou à proliferação ≥1%; b) 
aumento da proliferação: havia proliferação espontânea e o peptídeo levou ao 
aumento de proliferação ≥1% da subpopulação analisada; c) inibir a proliferação: 
havia proliferação espontânea e o peptídeo levou a uma inibição da proliferação, 
total, ou parcial (de pelo menos 1%) da subpopulação analisada; d) sem efeito: não 
houve modificação da proliferação, em relação à condição sem estímulo. 
Classificação dos efeitos do antígeno sobre cada subpopulação: efeito REGULA: 
indução de proliferação ou aumento da subpopulação com perfil predominantemente 
REGULA ou inibição da subpopulação com perfil predominantemente INFLAMA; 
efeito INFLAMA: aumento ou indução de proliferação de subpopulações com perfil 
predominantemente INFLAMA ou inibição da proliferação de subpopulação com perfil 
predominantemente REGULA. Os valores sombreados na cor azul indicam que o 
efeito do antígeno foi do tipo REGULA Aqueles sombreados de cor vermelha indicam 
que o efeito do antígeno foi do tipo INFLAMA. Sem sombreamento de cor indica não 
houve efeito. TO: tolerante operacional (n=5); RC: rejeição crônica (n=8); EST: 
estável (n=7); SAU: saudável (n=5). Foram considerados como razão 
predominantemente REGULA, os valores de razão REGULA/INFLAMA: ≥1,3 e 
INFLAMA: ≤ 0,7. R: Regula.  Quando não é possível calcular a razão REG/INF por 
subpopulação, pois só ocorreu efeito regula. I: Inflama. Quando não é possível 
calcular a razão REG/INF por subpopulação, pois só ocorreu efeito inflama. Qui-
quadrado: p=ns 
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 Os efeitos do peptídeo C9, considerando-se todas as três 

subpopulações, foram mais equilibrados para TO e RC (Razão 

REGULA/INFLAMA: TO: 1,1; RC: 0,8), REGULA para o grupo EST (Razão 

REGULA/INFLAMA: EST: 1,4) e INFLAMA no SAU (Razão 

REGULA/INFLAMA:  SAU: 0,7) (Tabela 19). Não obstante, a comparação entre 

os números de casos dos efeitos REGULA ou INFLAMA, assim como a 

ausência de efeito, mostrou perfis significativamente diferentes, para o efeito do 

peptídeo C9, entre TO e RC, seja considerando as três subpopulações 

(p=0,03; Qui-quadrado), ou apenas as populações pró-inflamatórias (p=0,01; 

Qui-quadrado) (Figura 40). Essas diferenças, podem ser decorrentes da baixa 

frequência de efeito na RC, assim como mais efeito REGULA na TO.  

 

Figura 40: Peptídeo alo C9. Populações Efetoras – TO, RC, SAU. Perfil de número 
de casos de efeito REGULA (azul), INFLAMA (vermelho) ou SEM EFEITO (cinza) pelo 
estímulo com o peptídeo CMV, na comparação entre os grupos TOxRC nas populações 
efetoras (p=0,01, Qui-quadrado). 

 

 

 As diferenças entre TO e SAU não foram estatisticamente 

significativas (p=0,2; Qui-quadrado), mesmo que o efeito do peptídeo C9 na 

subpopulação T efetora, tenha sido INFLAMA, apenas no grupo SAU (razão 

REGULA/INFLAMA para T efetora no SAU: 0,3).   
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 A comparação das percentagens de células em proliferação, em 

resposta ao peptídeo C9, não mostrou diferenças significativas, quando todos 

os grupos foram analisados em conjunto, seja para as células Treg (p=0,4, 

Kruskal-Wallis) (Figura 41a), para as T efetoras (Kruskal-Wallis, p=0,5) (Figura 

41b), ou para as T de memória efetora (Kruskal-Wallis, p=0,2) (Figura 41c). Na 

comparação dos diferentes grupos clínicos, dois a dois, encontramos, de forma 

semelhante ao peptídeo N7, apenas uma diferença significativa entre os grupos 

EST e SAU, em relação às percentagens de células T de memória efetora em 

proliferação, após o estímulo com o peptídeo C9. Encontramos maiores valores 

no grupo EST, que teve unicamente indução de proliferação, em contraste com 

o grupo SAU que teve dominante efeito REGULA (Razão REGULA/INFLAMA: 

4 para esta subpopulação), ou seja, de inibição de proliferação (p=0,03, Mann-

Whitney) (Figura 41c).  

a)                                       b)                                   c)  

 

Figura 41: Porcentagem de células CD4+ de diferentes subpopulações em proliferação, ou que 
sofreram inibição de proliferação espontânea na presença de peptídeo C9: a) T Reguladora 
(CD25+CD127-Foxp3+), b) T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) e c) T Memória Efetora (CD27-
CCR7-CD45RA-). A proliferação da subpopulação de células CD4+ foi avaliada por citometria de fluxo, 
em PBMCs previamente marcadas com CFSE, mantidas em cultura por 7 dias com e sem estímulo 
antigênico. Diferentes anticorpos monoclonais foram utilizados para definir a proliferação das 
subpopulações CD4+: T Reguladora (CD25+CD127-Foxp3+), T Efetora (CD28+CD27-CD45RA-CD127+) 
e T Memória Efetora (CD27-CCR7-CD45RA-). A estratégia de análise compreendeu a análise dentro da 
região de linfócitos, selecionadas as células vivas e as CD4+ e, em seguida a análise boolean, para a 
combinação dos diferentes moléculas de cada subpopulação.TO: tolerante operacional (n=5); RC: 
rejeição crônica (n=8); EST: estável (n=7); SAU: saudável (n=5). Comparação entre os diferentes grupos 
(Kruskal-Wallis, p=ns para nenhuma subpopulação) ou comparação dois a dois (Mann Whitney, p 
estatístico apenas p/ M. Efetora: ESTxSAU: p=0,03). 
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5. Discussão 

   

Os dados deste trabalho corroboram a nossa hipótese de que, na 

tolerância operacional (TO), a resposta celular antígeno-específica é modulada, 

de forma diferencial, em relação a aloantígenos do doador e antígenos de 

patógenos. Na TO, há um perfil, predominantemente, imunorregulador na 

resposta alogeneica dirigida a antígenos HLA-DR do doador e, na resposta a 

antígenos do patógeno, apesar de ocorrer certo desvio REGULA, o seu perfil 

funcional global na produção de citocinas permanece pró-inflamatório, não se 

diferenciando, significativamente, da condição fisiológica. Interpretamos que os 

mecanismos imunorreguladores ativados na tolerância operacional, levam a um 

desvio REGULA da resposta imune celular, especificamente, dirigida a 

antígenos envolvidos no transplante, não afetando de forma significativa a 

resposta celular a antígenos de microrganismos patogênicos, uma vez que a 

resposta dirigida a peptídeos do CMV, foi preservada com perfil pró-

inflamatório.    

Destacamos que as respostas dirigidas a aloantígenos do doador 

apresentaram perfis funcionais contrastantes entre o estado de tolerância 

operacional (perfil REGULA) e o de rejeição crônica, que apresentou um perfil 

bem pró-inflamatório. Considerando que esses dois desfechos clínicos são 

funcionalmente opostos, interpretamos que o desvio da resposta a antígenos 

HLA-DR do doador, para um perfil imunorregulador, tenha um papel importante 

nos mecanismos atuantes na tolerância operacional.  
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O perfil imunorregulador da resposta celular dirigida a peptídeos HLA-

DR do doador, que diferenciou a tolerância operacional do estado de rejeição 

crônica, foi principalmente devido à inibição da produção das citocinas pró-

inflamatórias, IL-1B, IL-8, IL-17, IL-12, G-CSF, IFN-y e MCP-1, assim como 

devido à inibição da proliferação de células CD4+ T efetoras e, principalmente, 

das células T de memória efetora. Como esses dois desfechos clínicos são 

opostos – TO x RC -, interpretamos que o controle da produção dessas 

citocinas pró-inflamatórias, assim como da proliferação de células CD4+ T 

efetoras e das células T de memória efetora, seja importante para o 

desenvolvimento e/ou manutenção da TO, e que o desvio REGULA de via 

indireta de alorreconhecimento tem um papel neste controle, uma vez que foi 

esta via que avaliamos, com o uso de peptídeos da molécula HLA-DR do 

doador.  

Não encontramos outros relatos na literatura sobre o papel de via 

indireta de alorreconhecimento na TO, no transplante renal. Porém, esses 

dados são concordantes com a, mais recente, reconhecida importância da 

alorreatividade de células T reguladoras no controle mais robusto da agressão 

do aloenxerto, em diversos modelos experimentais (Nishimura et al., 2004; 

Demirkiran et al., 2006; Sagoo et al, 2012; Tang et al., 2013).  

Com base nesse conhecimento, estão sendo propostas estratégias de terapia 

celular com células T reguladoras alorreativas a antígenos do doador (Tang et 

al., 2013; Singer et al., 2014). Ademais, há diversos trabalhos que apontam que 

a via indireta de alorreconhecimento também pode ter atividade 

imunorreguladora (Spadafora-Ferreira et al., 2001 Jiang et al., 2004; Sánchez-

Fueyo et al., 2007). Em estudos anteriores do nosso grupo, observamos que a 
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via indireta de alorreconhecimento dirigida a peptídeos HLA-DR do doador, em 

pacientes estáveis, no transplante renal, induzia a produção de IL-10, às vezes, 

sem associação com produção de citocinas inflamatórias (Spadafora-Ferreira 

et al., 2001). Ademais, linhagens de linfócitos T células Treg 

(CD4+CD25+Foxp3+) com alorreatividade pela via indireta, foram capazes de 

suprimir a proliferação de linfócitos T, induzida tanto pela via direta, quanto pela 

indireta, indicando que a via indireta de alorreconhecimento também pode estar 

envolvida nos mecanismos reguladores relacionados à manutenção do enxerto 

(Spadafora-Ferreira et al., 2007). 

 Diversas das citocinas que, no presente trabalho, tiveram sua produção 

inibida, na resposta celular a peptídeos HLA-DR do doador, na TO, já foram 

descritas como atuantes em processos de agressão ao enxerto, reforçando a 

importância da sua inibição na proteção do enxerto. Por exemplo, há relatos na 

literatura de altos níveis de IL-17 na rejeição do transplante renal (Crispim et 

al., 2009; Li T., 2011; Loverre et al., 2011). As outras citocinas pró-inflamatórias 

que também tiveram sua produção parcialmente inibida, na resposta dirigida a 

peptídeos HLA-DR do doador, na TO, em contraste com o ocorrido na RC, 

foram IL-1B, IL-8, IL-12, G-CSF, IFN-y e MCP-1,  

É importante mencionar que, no nosso trabalho, a avaliação da resposta 

celular foi basicamente dirigida para as subpopulações de linfócitos T CD4+, 

uma vez que o tamanho dos peptídeos utilizados favorece a sua apresentação 

em moléculas MHC de classe II e, consequentemente, para linfócitos CD4+. No 

entanto, também vale destacar que, na análise da produção e citocinas, não 

podemos especificar que tipos celulares são responsáveis pela produção das 

diferentes citocinas, uma vez que elas foram quantificadas nos sobrenadantes 
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de cultura das PBMC estimuladas com os antígenos. Apesar de não termos 

este dado específico, consideramos relevante a informação de que, 

globalmente, a resposta dos peptídeos HLA-DR do doador na produção de 

citocinas, por PBMC, é dominantemente REGULA na TO, e 

predominantemente INFLAMA na RC.   

 Também é interessante apontar que, para as citocinas com perfil 

predominantemente REGULA, a resposta celular a peptídeos HLA-DR do 

doador, levou a um aumento da sua produção, mais frequentemente na RC do 

que na TO, principalmente para as citocinas IL-4, IL-7, IL-10 e IL-13. Ademais, 

para as citocinas IL-4 e IL-10, os níveis de produção na resposta dos peptídeos 

HLA-DR do doador, foram significativamente maiores na RC do que na TO, que 

teve basicamente inibição da sua produção. É possível que esses mecanismos 

tenham sido desencadeados em resposta ao intenso contexto inflamatório da 

RC. Não obstante, considerando o conjunto das citocinas estudadas, o perfil da 

resposta celular alogeneica a peptídeos HLA-DR do doador foi 

dominantemente REGULA na TO e INFLAMA na RC. Vale a pena destacar que 

a resposta celular aos peptídeos HLA-DR do doador, afeta a produção de 

múltiplas citocinas, tanto as com atividade REGULA quanto aquelas com 

atividade INFLAMA, indicando a complexidade de ações mediadas pela 

resposta alogeneica, mesmo a um único peptídeo HLA-DR do doador.  

 O fato de termos escolhido a molécula HLA-DR para testar a nossa 

hipótese é interessante, uma vez que a maior disparidade em relação a esta 

molécula tem sido consistentemente associada ao desenvolvimento de RC 

(Terasaki, 2005), em diversas coortes internacionais. Não sabemos se este 
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desvio REGULA também ocorre em relação a peptídeos derivados da molécula 

HLA classe I e não encontramos dados na literatura.   

Na análise da resposta celular proliferativa das diferentes subpopulações 

de linfócitos CD4+, sob o efeito dos peptídeos HLA-DR, não observamos 

diferenças estatisticamente significativas em relação ao perfil global de 

respostas com o perfil REGULA ou INFLAMA, seja na comparação entre TO e 

RC, ou mesmo TO e SAU. Não obstante, a razão REGULA/INFLAMA para a 

frequência dos tipos de resposta foi maior nos grupos TO (Razão=2) e EST 

(Razão=2), do que nos grupos de RC (Razão=0,8) e SAU (Razão=0,6), 

sugerindo, mais uma vez, a ocorrência de um desvio REGULA na resposta 

alogeneica a peptídeos HLA-DR do doador.  

O efeito REGULA na resposta proliferativa, na TO, se deu principalmente pela 

maior frequência de inibição das células T CD4+ efetoras e, principalmente, de 

memória efetora, diferentemente do observado nos grupos de RC ou SAU. 

Considerando que as células de memória, desempenham um papel importante 

na rejeição (Espinosa et al., 2016) inclusive por serem mais resistentes aos 

efeitos de drogas imunossupressoras (Krummer & Ford, 2012), podemos 

interpretar que a inibição da proliferação das células T de memória pode ser 

um relevante mecanismo em curso, induzido pela alorreatividade indireta a 

peptídeos HLA-DR do doador, na TO. Vale destacar que as células T de 

memória também têm importância na proteção contra infecções e, apesar de 

apresentarem reconhecimento antigênico específico aos patógenos (Lin et al., 

2015; Chen et al., 2015), podem apresentar reatividade cruzada com as 

moléculas alogeneicas MHC (D'Orsogna et al., 2012; Degauque et al., 2016), 

como relatado para antígenos virais vacinais (Esser et al., 2003; D'Orsogna et 
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al., 2011). Assim, há sobreposição entre as respostas imunes celulares 

alogeneicas e a patógenos, apontando a complexa interligação de respostas 

imunes dirigidas a diferentes antígenos, na imunobiologia do alotransplante. 

Uma questão imunologicamente interessante e com importância na 

clínica é se o impacto a resposta imune induzida a patógenos poderia ter 

impacto negativo na evolução do enxerto, e mesmo prejudicar o 

desenvolvimento de tolerância. Dados recentes no contexto do transplante 

hepático, dentro de um ensaio clínico para retirada de drogas 

imunossupressoras, observaram-se 50% de sucesso para tolerância, e os 

casos de sucesso estavam associados à resposta antiviral de CD8+, com 

expressão de IFN do tipo I (Bohne et al., 2014). Esses dados trazem uma 

interessante discussão de que a resposta antiviral pode contribuir para a 

ativação de mecanismos imunorreguladores e indução de tolerância  

É interessante destacar que, exceto pelo grupo EST, houve basicamente 

inibição da proliferação de células Tregs (efeito INFLAMA) na presença dos 

peptídeos HLA-DR, não havendo diferença entre TO e RC ou SAU. Também 

destacamos a alta taxa de proliferação espontânea da subpopulação de Treg 

em todos os grupos clínicos, inclusive no estado fisiológico. Esses dados são 

surpreendentes – tanto pelo efeito de inibição da proliferação quanto pela alta 

proliferação espontânea - uma vez que, as células Treg têm sido descritas por 

terem baixa taxa proliferativa (Dejaco et al., 2006). Vale apontar, porém, que as 

PBMC foram mantidas em cultura por 7 dias e isto, talvez, tenha contribuído 

para a observação deste fenômeno. Ademais, há relatos recentes, em modelos 

experimentais de alotransplante, nos quais células Treg antígeno-específicas 

de animais tolerante, apresentam grande atividade proliferativa e sua 
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sobrevivência é mediada por IL-5 e IFN-y (Hall et al., 2013). Esses dados nos 

fazem pensar que outros mecanismos podem estar envolvidos na proliferação 

espontânea das Tregs, observada no nosso estudo, talvez em parte mediada 

por IL-5 e IFN-y. 

Incluímos o grupo EST em nosso estudo, cujos indivíduos fazem uso de 

doses habituais de imunossupressores e têm boa função do enxerto. Apesar de 

a comparação com este grupo ser de difícil interpretação em relação à 

investigação de potenciais mecanismos envolvidos na TO, é interessante 

analisar o seu perfil imunológico, em relação à TO e RC, uma vez que o EST é 

um grupo alvo para futuros ensaios clínicos visando identificar pacientes como 

potencial para desenvolver TO, buscando aqueles que têm o perfil de 

biomarcadores compartilhado com TO. Apesar do menor número de casos 

analisados, no grupo EST, houve um equilíbrio REGULA/IFLAMA frente aos 

estímulos antigênicos com os peptídeos HLA-DR alo do doador, em relação às 

citocinas, e um perfil mais REGULA em relação à resposta proliferativa.   

A tolerância materno-fetal é a experiência de tolerância alogeneica, 

fisiológica, construída ao longo do processo evolutivo de espécies que se 

produzem por gravidez, e carrega o refinamento de mecanismos que sofreram 

pressão seletiva, ao longo da evolução. Assim, a investigação sobre a 

imunobiologia da tolerância no contexto do alotransplante, pode ser muito 

enriquecida pelo conhecimento sobre os mecanismos envolvidos na tolerância 

materno-fetal.  

De forma semelhante ao que ocorre no contexto do transplante, a gravidez 

envolve também uma fase dominantemente inflamatória, tanto no seu início 

quanto no período do parto. Os processos inflamatórios na gravidez, envolvem 
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o reconhecimento de aloantígenos paternos presentes no feto, e são 

fundamentais na implantação do óvulo fecundando, na ativação de 

mecanismos imunorreguladores e, consequentemente, na não rejeição do feto 

durante o seu desenvolvimento, e no sucesso do parto, desencadeando a 

expulsão do feto. O sucesso da gravidez e da manutenção do feto envolve 

múltiplos mecanismos imunorreguladores (Guleria e Sayegh, 2007; Robertson 

e Moldenhauer, 2014; La Rocca et al., 2014), que ocorrem no microambiente 

materno-fetal, mas também ativados, sistemicamente, na mãe. Além de 

importantes mecanismos imunorreguladores, como por exemplo aqueles 

mediados pela expressão da molécula HLA-G (Hyiid, T.V., 2006) e IDO (do 

inglês, “idoleamine 2,3-dioxygenase” ou indoleamina 2,3-dioxigenase), que têm 

atividade imunorreguladora - no microambiente materno-fetal, as células Tregs 

induzidas também têm um papel importante (La Rocca, et al., 2014). Além dos 

aloantígenos paternos presentes no feto, para os quais a resposta imune da 

mãe é imunorregulada durante a gravidez (Tafuri et al., 1995), há diversos 

outros antígenos envolvidos na imunobiologia da tolerância materno-fetal, 

inclusive autoantígenos (Trowsdale e Betz, 2006).  

Estabelecendo uma ligação com o nosso trabalho, destacamos que na 

gravidez, há relatos de diminuição da razão entre a citocina pró-inflamatória 

IFN-y e as citocinas imunorreguladoras IL-10, e IL-13, na resposta alogeneica 

da mãe a células do cordão umbilical, em cultura linfocitária mista, 

principalmente pela maior diminuição de IFN-y, em relação ao período pós-

parto (Breckler et al., 2008). Em nosso estudo, também observamos uma 

diminuição significativa da produção de IFN-y na resposta celular dirigida a 
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peptídeos HLA-DR do doador, na TO, tanto em relação aos níveis, quanto em 

relação à frequência de inibição.     

Em conclusão, em relação à resposta celular alogeneica, o desvio 

REGULA da resposta celular a peptídeos da molécula HLA-DR do doador, na 

tolerância operacional, contrastou com o perfil INFLAMA na RC, sugerindo que 

a via indireta de alorreconhecimento pode ter um papel importante nos 

mecanismos imunorreguladores em curso, na TO. A análise conjunta de um 

painel de citocinas, assim como da resposta proliferativa de subpopulações 

com atividades reguladora e inflamatória, nos permitiu observar um impacto 

sobre múltiplas vias imunológicas, ativadas ou inibidas na alorreatividade 

indireta, indicando a complexidade de mecanismos em curso.  

O núcleo central da nossa hipótese em relação à resposta celular 

antígeno-específica, reside na polaridade REGULA para a resposta a 

antígenos do doador, ao mesmo tempo em que seria preservado o perfil 

INFLAMA da resposta celular a antígenos de patógenos. Para testar esta 

hipótese, escolhemos o CMV como patógeno, cuja infecção é considerada a 

principal complicação infecciosa no transplante renal (Brennan D.C., 2001; 

Razonable e Humar, 2013). Em concordância com nossa hipótese, a resposta 

celular aos peptídeos do microrganismo patogênico, CMV, mostrou um perfil 

global de produção de citocinas, predominantemente INFLAMA, para todos os 

grupos de estudo. Ou seja, apesar do estado de tolerância ter induzido um 

certo desvio REGULA da resposta a antígenos do doador, a resposta a 

antígenos do patógeno não foi significativamente diferente, em relação ao 

estado fisiológico (grupo de indivíduos saudáveis), em relação ao perfil global 

de produção de citocinas. Houve, porém, uma diferença em relação à resposta 
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proliferativa das subpopulações efetora e de memória efetora; na TO houve 

principalmente inibição da proliferação das células memória efetora (efeito 

REGULA), enquanto no estado fisiológico, houve mais indução/aumento de 

proliferação (efeito INFLAMA). Apesar disto, a diferença significativa do perfil 

global de citocinas e da resposta proliferativa entre TO e RC indica a 

ocorrência de algum desvio REGULA na tolerância, e algum desvio INFLAMA 

na RC, mesmo que não tenha ocorrido diferença significativa com o grupo de 

SAU.  

O desvio REGULA na resposta celular a antígenos do patógeno, na TO, 

em relação ao grupo RC, ocorreu principalmente pela inibição das citocinas 

pró-inflamatórias IL-12, G-CSF e TNF, assim como pela inibição da proliferação 

das células T de memória efetora, como mencionamos acima. Não obstante, a 

preservação do perfil INFLAMA da resposta celular pró-inflamatória ao 

patógeno, na TO, se deu pela indução/aumento das citocinas inflamatórias IL-

1B, IL-17, IFN-y, MCP-1 e MIP-1B, assim como por algum grau de inibição de 

citocinas imunorreguladoras, além da inibição da proliferação de células Tregs. 

A despeito dos níveis de IFN-y, na resposta a antígenos do CMV terem sido, 

significativamente, maiores na RC do que na TO, eles foram semelhantes entre 

TO e no estado fisiológico. Destacamos, assim, a importância da preservação 

da resposta a antígenos do CMV com produção indução/aumento de IFN-y, na 

TO, uma vez que esta citocina tem sido enfatizada como crítica na capacidade 

de lidar com a infecção pelo CMV, no transplante renal (Costa et al., 2014). 

Esta interpretação está em concordância com outros dados da literatura que 

apontam altos níveis de IFN-y durante a infecção por CMV (Tormo et al., 2010; 

Ritter et al., 2013). Assim, interpretamos que a resposta celular a antígenos do 
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CMV, mediada por essas citocinas inflamatórias, seja importante nos 

mecanismos envolvidos na preservação da imunocompetência na TO. 

Chama a atenção que a resposta aos antígenos do CMV levou à 

indução/ aumento da produção de citocinas imunorreguladoras, principalmente, 

IL-10 e IL-13, nos grupos RC, EST e SAU, mas não no grupo TO. Apesar de 

não estar muito claro o papel das citocinas imunorreguladoras, na infecção pelo 

CMV, o seu aumento tem sido bem documentado na literatura, principalmente 

para a produção de IL-10, associado a um pior prognóstico, tendo sido 

inclusive, recentemente apontado que o seu alto nível plasmático pode estar 

associado ao desenvolvimento de doença-CMV (Limaye et al., 2016).  Também 

há relatos de que durante a infecção ativa, em indivíduos transplantados, há 

um aumento sérico de níveis de TNF-α e IL-10 (Cervera et al., 2007). Vale 

destacar também que o CMV humano codifica um ortólogo da IL-10 humana 

que é capaz de se ligar ao receptor de IL-10 humano, induzindo sinalização 

efetiva (Jenkins et al., 2008), também induzindo a produção de IL-10 humana, 

por monócitos (Avdic et al., 2016), e modulando a atividade de células 

dendríticas para um perfil imunorregulador (Avdic et al., 2014).  Esses 

mecanismos têm sido implicados na relação da infecção por CMV e o 

desenvolvimento e mesmo a agressividade de câncer (Bishop et al., 2015), 

devido ao seu importante efeito imunossupressor. É interessante notar que no 

grupo de TO, a resposta celular a peptídeos de CMV não induziu a produção 

de IL-10, como nos demais grupos.  

Em nosso estudo, todos os transplantados têm sorologia positiva para 

CMV (IgG+), indicando, principalmente, infecção previamente ao transplante. 

Nos grupos EST e de RC, houve um paciente em cada grupo que desenvolveu 
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infecção por CMV após o transplante, mas não houve registro de reativação de 

infecção pelo CMV no grupo TO, após a inclusão em nosso estudo, portanto, 

na vigência de tolerância. Uma importante medida de imunocompetência é 

capacidade de o indivíduo lidar, de forma eficaz, com diferentes patógenos, 

assim como pela capacidade de eliminar células cancerosas. Em nosso estudo, 

não observamos desenvolvimento de neoplasias no grupo de TO, nem de 

infecções importantes, no período do estudo, em contraste com uma frequência 

de 63%, no grupo EST e de 100% na RC. Esses dados apoiam a interpretação 

de que, na TO, a imunocompetência é basicamente preservada, a despeito de 

ativos mecanismos imunorreguladores em curso que impem a rejeição do 

enxerto, e do desvio da resposta celular a aloantígenos do doador para um 

perfil REGULA.  

Em trabalho recente, foi apontada a importância da citocina IL-12 na 

resposta proliferativa de linfócitos CD4+ em resposta a antígenos de CMV 

(Popescu et al., 2016). Em nosso estudo, apesar do perfil de resposta celular 

aos antígenos do CMV ter sido, dominantemente, INFLAMA na RC, EST e no 

grupo de SAU, na TO, tivemos tanto inibição quanto indução de produção de 

IL-12, um perfil mais equilibrado que, junto com a manutenção da produção de 

outras citocinas INFLAMA, provavelmente contribui para a preservação da 

imunocompetência.  

O pequeno desvio REGULA detectado na resposta a peptídeos do CMV, 

na TO, ocorreu, principalmente, pela inibição das citocinas pró-inflamatórias G-

CSF e TNF-α e inibição da proliferação de células TCD4 efetoras e de memória 

efetora. Considerando a preservação da imunocompetência dos TO, e a 

manutenção do perfil INFLAMA de resposta aos antígenos do CMV, pensamos 
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que o conjunto das demais citocinas inflamatórias e a inibição da proliferação 

das células Tregs (efeito contrário ao observado nos demais grupos), podem 

ser suficientes para manter a imunocompetência.   

Vale ainda discutir que, em nosso trabalho, focamos na resposta celular 

de células CD4+, apesar da resposta de células CD8 ser muito importante nas 

infecções virais. Por exemplo, no transplante de órgãos, a resposta imune de 

células T CD8+ limita a viremia e protege contra a doença invasiva do órgão 

pelo CMV (Pourgheysari et al., 2007; Crough e Khanna, 2009). Apesar da 

indiscutível relevância das células TCD8+ na infeção por CMV, também tem 

sido relatada a importância de células TCD4+ no controle da infecção pelo 

CMV (Pourgheysari et al., 2007; Sester et al., 2005), assim como de outros 

tipos celulares como as células NK, células T γδ, e de anticorpos (Pourgheysari  

et al., 2007; Vasto et al., 2007). Portanto, a análise da resposta celular de 

linfócitos TCD4+ é relevante e tem despertado crescente interesse da 

comunidade científica, inclusive pelo potencial valor de monitorar o decréscimo 

de números de células TCD4+ CMV específicas, em relação à evolução para a 

doença por CMV (Sester et al., 2001; Widmann, 2008).  

Para testar a questão conceitual no presente trabalho, escolhemos um 

tripé antigênico representativo dos universos do transplante (aloantígenos HLA-

DR), dos patógenos (antígenos do CMV), e de autoantígenos envolvidos na 

homeostase (autoantígenos da Hsp60) – tripé Alo-Patógeno-Auto, para testar a 

resposta celular antígeno-específica, no estado de tolerância operacional.  

Conforme argumentamos na fundamentação da nossa hipótese, o 

autoantígeno Hsp60 é, particularmente, interessante para o nosso estudo, uma 

vez que apresenta propriedades imunológicas tanto REGULA quanto 
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INFLAMA. Apesar de ser conhecido que a autoimunidade à Hsp60 também 

participa da imunobiologia do transplante (Granja et al., 2004; Caldas, 2006) e, 

em modelos experimentais, participa de mecanismos imunorreguladores, 

prolongando a sobrevida de aloenxertos (Luna et al., 2007), e mesmo 

induzindo tolerância de (Pockley et al., 2001), ainda não há dados a respeito do 

seu potencial envolvimento na tolerância operacional. Escolhemos 3 peptídeos, 

previamente estudados por nosso grupo, cujos efeitos imunológicos foram 

predominantemente REGULA (peptídeos N6 e N7) ou INFLAMA (peptídeo C9).  

Além de múltiplos efeitos sobre a produção de citocinas, observamos 

perfis distintos de resposta celular aos peptídeos da Hsp60, nos diferentes 

grupos de estudo, indicando serem antígenos efetivos em diversas vias 

imunológicas, atuando de forma diferencial nos diversos contextos clínicos.  

Destacamos o peptídeo N6 que, apesar de induzir um perfil global de produção 

de citocinas em relação a efeitos REGULA e INFLAMA, equilibrado na TO e na 

RC, e mais REGULA no estado fisiológico, mostrou um perfil diferencial 

significativo entre TO e RC, em relação à produção das citocinas INFLAMA e, 

principalmente em relação à produção das citocinas predominantemente 

REGULA.  

Na TO, a resposta celular ao peptídeo N6 provocou um 

aumento/indução da produção de IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, sugerindo que este 

peptídeo possa ter uma contribuição nos mecanismos imunorreguladores em 

curso na TO, favorecendo a produção dessas citocinas com atividade 

imunorreguladora. Em trabalhos anteriores do nosso grupo, a produção de IL-4 

por PBMC de indivíduos transplantados renais, induzida pela Hsp60, foi 

associada com a ausência da rejeição, em período mais tardio do transplante, 
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sugerindo que a resposta celular à Hsp60 pode estar envolvida em atividade 

imunorreguladora no transplante renal humano (Granja et al., 2004).  

Em contraste, na RC, a resposta ao peptídeo N6 levou à inibição destas 

citocinas. Por outro lado, a resposta ao peptídeo N6 levou a efeitos opostos, 

em relação às citocinas predominantemente INFLAMA, sendo mais frequente o 

aumento da produção de IL-12, IL-17 e TNF-α na TO, em contraste com, 

principalmente, o efeito de inibir a produção de citocinas INFLAMA, na RC. Não 

obstante, os níveis de citocinas, na resposta ao peptídeo N6, não foram 

significativamente diferentes nos diferentes grupos. Nesse sentindo, vale 

discutir que, de modo geral, a comparação dos níveis de citocinas foi menos 

informativa em relação à discriminação entre TO e os diferentes grupos, do que 

o perfil funcional de respostas, culminando no aumento ou diminuição de 

citocinas que apresentam predominantemente funções REGULA ou INFLAMA.   

A resposta proliferativa das diferentes subpopulações de células CD4+, 

Treg, efetoras e de memória efetora, ao peptídeo N6, mostrou perfil global 

equilibrado na TO, e mais REGULA em RC, principalmente pela inibição de 

células efetoras e de memória efetora.   

Na resposta celular ao peptídeo N7, não encontramos um perfil global 

diferencial tanto para citocinas quanto para proliferação, entre TO e RC. No 

entanto, as diferenças significativas das respostas em relação à produção de 

citocinas predominantemente INFLAMA, entre o estado fisiológico no qual 

houve inibição, e os grupos de TO e RC, indicam a ocorrência de um desvio 

INFLAMA, no contexto do transplante renal, principalmente na RC. Este 

resultado com o peptídeo N7 foi surpreendente, uma vez que em trabalhos 

anteriores do nosso grupo, observamos repetidamente, atividade imunológica 
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dominantemente imunorreguladora, in vitro, com células humanas, PBMC 

(Martello, 2009) e células dendríticas (DC) (Socorro-Silva, 2007) e no sistema 

murino, com DC (Volsi, 2008) ou células do baço (Guembes, 2010), e mesmo 

no contexto do transplante experimental, induzindo aumento de sobrevida do 

enxerto de pele (Luna et al., 2007).  

Não obstante, o perfil de resposta celular dominantemente REGULA no 

estado fisiológico (SAU), tanto em relação à produção de citocinas quanto 

proliferação, nos leva a pensar que este peptídeo possa exercer atividade na 

manutenção da homeostase no estado fisiológico. Ainda não sabemos, se os 

nossos peptídeos são gerados in vivo, fisiologicamente, mas é conhecido que a 

Hsp60 é encontrada na forma solúvel no sangue (Xiao et al., 2005), e que 

peptídeos derivados de diversas proteínas de choque térmico, inclusive da 

Hsp60, estão presentes na fenda de moléculas MHC (Srivastava, 2002; Coelho 

et al., 2008), no estado fisiológico. Assim, parece-nos pertinente a ideia de que 

alguns dos nossos peptídeos possam estar sendo gerados endogenamente, 

exercendo papel no controle da inflamação, ora amplificando a resposta 

inflamatória, ora controlando-a, exercendo suas atividades funcionais REGULA 

e INFLAMA, como bem discutido na literatura, inclusive por nosso grupo 

(Coelho e Faria, 2012). Esta visão tem como base a teoria do homúnculo 

imunológico (Cohen e Young, 1991), na qual postula-se que as HSP integram 

um grupo de autoantígenos dominantes na interação com o sistema imune, 

envolvidos na manutenção da homeostase.  

Para o peptídeo C9, considerado, por nosso grupo, como o peptídeo 

com atividade mais INFLAMA, o perfil global da produção de citocinas foi 

dominantemente INFLAMA, em todos os grupos, menos no EST, em 
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concordância com nossos dados anteriores, mostrando este perfil funcional 

dominante. Não obstante, observamos diferenças significativas do perfil da 

resposta em relação às citocinas pró-inflamatórias, que foi mais INFLAMA na 

RC do que na TO e no estado fisiológico, destacando-se a diferença de mais 

inibição da produção de MCP-1, na TO, sugerindo que o peptídeo C9 possa 

contribuir na amplificação da inflamação, e agressão ao enxerto, em curso no 

grupo de RC. Em relação à resposta proliferativa, o peptídeo C9 também 

induziu respostas mais INFLAMA no estado fisiológico e, mais uma vez, 

encontramos diferença entre RC e TO, porém essa diferença foi principalmente 

decorrente da baixa resposta na RC do que de um perfil funcionalmente 

distinto.  

O efeito imunorregulador da Hsp60 e seus peptídeos tem sido mostrado 

em diferentes contextos, como em modelos de aterosclerose (Maron et al., 

2002), em diabetes autoimune (Cohen e Young, 1991; Birk et al., 1996),  e no 

transplante de pele (Pockley, 2005; Luna et al., 2007).  Em outros trabalhos do 

nosso grupo, observou-se que diversos peptídeos da Hsp60, desenhados por 

nosso grupo, induzem um predomínio de modificações de expressão gênica 

com perfil imunorregulador, entre os quais os peptídeos N2, N6 e N7 que foram 

capazes de inibir a proliferação alogeneica com PBMCs humanas (Martello, 

2009). Alguns desses trabalhos ainda não foram publicados devido à 

perspectiva de solicitação de patentes, ainda em processo.  

No contexto do transplante renal humano, nosso grupo também mostrou 

um predomínio de produção de IL-10 na resposta celular à Hsp60, no período 

tardio do transplante, livre de rejeição, além de linhagens de linfócitos T 

infiltrantes do enxerto, também autorreativas à Hsp60, com produção 
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principalmente de IL-10, mas também IFN-y (Caldas et al., 2006). Esses dados 

indicam que linfócitos T reativos à Hsp60 e a seus peptídeos estão no 

microambiente do enxerto e podem contribuir para o controle ou amplificação 

da inflamação, também no enxerto. Vale destacar que em situações de 

estresse, há aumento da expressão de diferentes Hsp, inclusive da Hsp60 

(Welch, 1992; Kiang e Tsokos, 1998). No contexto do transplante, o aumento 

da Hsp60 no tecido renal transplantado pode induzir a autorreatividade à Hsp 

de linfócitos T infiltrantes, que podem participar da rejeição do transplante, 

como discutido na literatura (Pockley et al., 2005), mas pode também contribuir 

para o controle da inflamação e agressão ao enxerto.   

Tem sido bem documentado na literatura que a Hsp60 pode se ligar a 

diferentes receptores, como os receptores do tipo Toll (Cohen-Sfady et al., 

2005), membros da família dos receptores scavenger, como o LOX-1 e SREC-

1, e o receptor de lipoproteína de baixa densidade, CD91 (Thériault et al., 

2006), além de seus peptídeos poderem ser apresentados em moléculas MHC 

(Quintana et al., 2008). Apesar de os ligantes de nossos peptídeos ainda não 

terem sido estudados, é provável que eles possam também interagir com 

diferentes receptores presentes nas células do sistema imune e, 

consequentemente, induzir respostas imunes com diferentes atividades 

funcionais, com ou sem a sua apresentação por APCs. Neste sentido, o grupo 

de pesquisa do Cohen mostrou a importância do receptor TLR2 na resposta 

celular, in vitro, após o tratamento com Hsp60, observando diminuição da 

produção de IFN- e TNF- e aumento da produção de IL-10 por células T 

ativadas (Zanin-Zhorov et al., 2005b). Em outro trabalho, esse mesmo grupo 
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observou que a Hsp60 pode atuar em células B in vitro, por meio da ativação 

de TLR4, provocando a produção de quantidades expressivas de IL-10 e IL-6 

(Cohen-Sfady et al., 2005). Existe ainda outro trabalho, no qual foi mostrado 

que a Hsp60 está aumentada em mulheres na menopausa e que a sua 

presença excessiva provoca apoptose de osteoclastos, mediada por TLR2 e 

TLR4 (Kim et al., 2009). Então, a Hsp60 e seus peptídeos, não apenas 

interagem com os receptores TLR, e são apresentados em moléculas MHC, 

como podem exercer atividade funcionais distintas em diferentes tipos 

celulares.  

Voltando ao contexto da gravidez, onde ocorre tolerância alogeneica 

fisiologicamente, os dados mostrando que exosomos contento Hsp70 estão 

presentes no líquido amniótico no primeiro trimestre da gravidez, reforçam a 

ideia do papel imunorregulador das Hsps e que talvez também, tenham um 

papel na tolerância materno fetal (Asea et al., 2008).  

A produção espontânea de citocinas e a proliferação espontânea das 

diferentes subpopulações celulares de células T CD4+, que têm atividades 

predominantemente, REGULA ou INFLAMA, apesar de não fornecerem 

informações sobre a resposta antígeno-específica, trazem informação relevante 

sobre o estado basal de ativação imunológica, dos diferentes grupos clínicos, 

provavelmente refletindo a ativação e imunorregulação por múltiplos antígenos, 

ocorrendo in vivo. Por isso, consideramos importante também discutir esses 

dados.  

Primeiramente, é interessante dizer que os perfis funcionais globais, 

tanto em relação à produção de citocinas como em relação à proliferação, 

foram significativamente diferentes entre os grupos TO e RC, e TO e o estado 
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fisiológico, indicando que o estado basal de ativação imunológica, in vivo, na 

TO é distinto. É interessante apontar que, em todos os grupos, detectamos 

mais frequentemente a produção espontânea de citocinas INFLAMA do que as 

REGULA. Mas, as diferenças foram principalmente em relação às citocinas 

REGULA. Conforme discutimos anteriormente, a comparação de TO com RC é 

muito informativa, pois, considerando serem desfechos clínicos opostos, 

permite-nos levantar hipóteses sobre potenciais mecanismos envolvidos 

nesses opostos estados funcionais.  

Apesar dos níveis de produção espontânea de citocinas não terem sido 

significativamente diferentes entre os grupos, a maior frequência de produção 

das citocinas REGULA IL-4, IL-5 e IL-13 na TO, em relação à RC (que 

apresentou menor frequência de produção espontânea de IL-13 e não teve 

produção da citocina IL-5), sugere que estas citocinas desempenhem um papel 

nos mecanismos imunorreguladores na TO. Chama a atenção este perfil 

diferencial de citocinas Th2, uma vez que, em estudos prévios do nosso grupo, 

foi observada maior expressão de GATA-3 (mRNA e proteína), fator de 

transcrição crítico na diferenciação de linfócitos Th2, em relação ao estado 

fisiológico e em relação à RC (Moraes-Vieira et al., 2012), sugerindo que o 

desvio Th2 pode ter um papel relevante na TO. A maior frequência de 

produção espontânea de IL-13 na TO, também é um dado interessante, uma 

vez que a IL-13 tem sido relatada ser uma citocina com importante atividade 

imunorreguladora, no contexto de transplante alogeneico, seja com células 

mesenquimais (MSC) (Hoornaertet al., 2016), seja reduzindo a fibrose do órgão 

transplantado (Brunner et al., 2013).  
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É interessante apontar que a IL-13 também tem atividade na proteção 

das células endoteliais contra apoptose mediada por TNF (Evans e Kilshaw, 

2000; Grehan et al, 2005), e esta atividade também pode ter relevância no 

contexto do transplante. Ademais, a IL-13 e a IL-4 apresentam diversas 

interfaces de interação, descritas como relevantes na tolerância neonatal 

(Inoue et al., 2001), por exemplo, têm GATA-3 como fator de transcrição 

(Tindemans et al., 2014) e, mesmo, compartilham a subunidade IL-4Rα do 

receptor de IL-4, necessária para a sua sinalização e atividade (Hoeman et al., 

2013). Vale dizer, no entanto, que apesar do papel dominantemente benéfico 

das citocinas do tipo Th2 no contexto do transplante alogeneico, as atividades 

REGULA ou INFLAMA dessas citocinas podem depender muito do local de 

atuação, do tempo do evento em curso e do tipo celular sobre o qual elas 

atuam (Tay et al., 2009).  

No que diz respeito ao nosso trabalho, considerando que os peptídeos 

da Hsp60 promoveram aumento/indução de IL-13 na TO, podemos especular 

que, entre outros fatores, é possível que esses peptídeos possam ter um papel 

na indução de IL-13, como observamos na produção espontânea.   

Em relação à proliferação espontânea, é interessante chamar a atenção 

de que, praticamente todos os sujeitos de pesquisa tiveram proliferação de 

células Treg, sendo a razão entre TO e RC de 2,7, indicando quase 3 vezes 

mais na TO, e entre TO e SAU, de 1,7. No entanto, as porcentagens não foram 

estatisticamente diferentes nos diferentes grupos. Curiosamente, observamos 

maiores percentagens de proliferação espontânea das células CD4+ efetoras, 

na TO do que na RC. 
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Consideramos importante enfatizar que, neste trabalho, nosso objetivo 

não foi identificar potenciais biomarcadores de TO, mas sim contribuir para a 

compreensão de potenciais mecanismos envolvidos neste fenômeno, trazendo 

à cena da discussão sobre a resposta celular antígeno-específica na TO, três 

grupos de antígenos com os quais os indivíduos transplantados são desafiados 

constantemente – antígenos do transplante, antígenos de patógenos, e 

autoantígenos. A comunidade científica envolvida na investigação de TO, tem 

dado muita ênfase à busca de biomarcadores confiáveis de TO (Brouard et al., 

2007; Sagoo et al., 2010; Newell et al., 2010; Baron et al., 2015; Rebollo-Mesa 

et al., 2016), visando a sua aplicação na identificação de candidatos à 

diminuição e ou retirada de drogas imunossupressoras, na aposta de serem 

pacientes que podem ter boa evolução.   

Apesar de vários grupos terem publicado supostas “assinaturas” de TO, 

há diversas questões em aberto e em debate, de forma que, até hoje, não 

temos um painel de biomarcadores confiáveis e, mesmo os principais 

mecanismos envolvidos na TO, ainda não estão muito claros. Uma questão 

muito importante levantada, de forma rigorosa, pelo grupo de Londres, é a 

crítica de que os até então publicados “biomarcadores” de TO, não podem ser 

considerados como tal, uma vez que carregam um viés do efeito das drogas 

imunossupressoras (Rebollo-Mesa et al., 2016). Ou seja, os perfis diferencias 

de TO perderam a capacidade de discriminar TO, quando foram feitas análises 

estatísticas sofisticadas considerando-se os efeitos de diferentes drogas 

imunossupressoras, destacando-se que as drogas com mais impacto nos perfis 

diferencias previamente identificados, foram azatioprina e prednisona (Rebollo-

Mesa et al., 2016). Isto leva à conclusão sobre a necessidade de se enfrentar 
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esta questão crucial para qualquer proposta de biomarcadores. Por este 

motivo, o grupo revisitou todos seus resultados brutos e selecionou novos 

candidatos para biomarcadores, agora, livres do efeito de drogas IS em relação 

ao painel de moléculas diferencialmente expressas em TO. O perfil diferencial 

na TO foi maior expressão dos genes GEMIN7, IGLC1, MS4A4A, RAB40C e 

menor expressão dos genes ATXN3, NFKBIA, TNFAIP3, BCL2A1 e EEF1A1, 

envolvidos no metabolismo e/ou na comunicação celular, quando comparados 

os grupos TO e RC (Rebollo-Mesa et al., 2016). 

Considerando esses dados, além da importância de também 

revisitarmos nossos perfis diferenciais de TO já publicados, destacamos que no 

presente trabalho, mesmo na presença de imunossupressores, nos grupos 

EST e RC, foi possível detectar perfis diferenciais de resposta celular tanto a 

aloantígenos quanto a antígenos do patógeno e autoantígenos. Ademais, como 

TO e SAU também apresentaram diferenças significativas, e esses grupos não 

estão em uso de imunossupressores, acreditamos que os perfis diferencias 

sejam de relevância para a imunobiologia na TO.  

Outra questão que vale discutir é o pequeno número de casos 

estudados em nosso trabalho. De fato, o número de indivíduos em TO é 

sempre um fator limitante em relação ao poder estatístico das comparações. 

Não obstante, o fato de termos encontrado diferenças significativas, apoia a 

interpretação da validade das informações do nosso trabalho.  

A contribuição principal do nosso trabalho é trazer à cena da 

imunobiologia da tolerância operacional, as respostas imunes celulares 

antígeno-específicas e suas possíveis sobreposições e interações, dirigidas a 

universos antigênicos que constantemente desafiam os indivíduos 
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transplantados- alo – patógeno – autoantígeno -, exigindo do sistema imune, 

constante ativação e controle REGULA INFLAMA. Com base em nossos dados 

e naqueles da literatura, concluímos que, a resposta celular dirigida a esses 

três grupos de antígenos, a despeito de significativa sobreposição e efeitos 

recíprocos, de uma resposta nas outras, o estado de tolerância operacional 

modula o reconhecimento celular antigênico de forma discriminada, do ponto 

de vista funcional, induzindo um desvio da resposta aos antígenos do doador 

para um perfil imunorregulador, mobilizando também autoimunidade com 

atividade imunorreguladora em relação à Hsp60, ao mesmo tempo em que 

mantém o perfil inflamatório de resposta dirigida a patógenos, mantendo 

imunocompetência e um estado de homeostase, mesmo no convívio com o 

aloenxerto – constante fonte de inflamação.  

O perfil diferencial na alorreatividade ao doador e na resposta aos 

antígenos da Hsp60, em relação ao estado de rejeição crônica que é um 

desfecho oposto ao da tolerância, nos leva a interpretar que a alo e 

autominunidade imunorreguladoras têm importante papel na imunobiologia da 

tolerância operacional. Podemos especular que a compreensão sobre os 

mecanismos que podem favorecer o desvio REGULA da alorreatividade 

dirigida ao doador, assim como da autoimunidade imunorreguladora, poderá 

contribuir para a elaboração de novas estratégias terapêuticas, que favoreçam 

a modulação da resposta imune na direção da tolerância operacional. 
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6. Conclusões  

 

1.   Os resultados deste trabalho corroboram a nossa hipótese que, na 

tolerância operacional, a resposta celular antígeno-específica é 

modulada, funcionalmente, de forma distinta, em relação a aloantígenos 

do doador e antígenos de patógenos. Os mecanismos 

imunorreguladores na tolerância operacional desviam a resposta celular 

dirigida a aloantígenos envolvidos no transplante, para um perfil 

predominantemente imunorregulador, preservando a resposta celular 

pró-inflamatória em relação a antígenos de patógenos. 

 

2.   Na tolerância operacional, a ativação de mecanismos 

imunorreguladores levam a um desvio REGULA da resposta celular 

alogeneica, em relação ao estado fisiológico (saudáveis).  Este desvio 

REGULA não ocorre na rejeição crônica, portanto, interpretamos que a 

alorreatividade celular imunorreguladora, dirigida a peptídeos HLA-DR 

do doador, seja importante na indução e/ou manutenção do estado de 

tolerância operacional.  

 

3.   O desvio REGULA da via indireta de alorreconhecimento a peptídeos 

HLA-DR do doador, envolveu a inibição das citocinas pró-inflamatórias, 

IL-1B, IL-8, IL-12, IL-17, G-CSF, IFN-y e MCP-1, assim como a inibição 

da proliferação de células CD4+ T efetoras e, principalmente, das 
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células T de memória efetora, indicando serem esses importantes 

mecanismos imunorreguladores em curso, na tolerância operacional. 

 
4.   A preservação do perfil INFLAMA da resposta celular ao patógeno 

(CMV), na TO, envolve indução/aumento das citocinas inflamatórias IL-

1B, IL-17, IFN-y, MCP-1 e MIP-1B, algum grau de inibição de citocinas 

imunorreguladoras, e inibição da proliferação de células Tregs, indicando 

que esses mecanismos são importantes na preservação da 

imunocompetência observada na clínica, na tolerância operacional.   

 
5.   A resposta celular ao peptídeo N6 do autoantígeno Hsp60, na 

tolerância operacional, teve um perfil distinto da rejeição crônica, 

principalmente pelo aumento/indução da produção de IL-4, IL-5, IL-10 e 

IL-13, na TO, sugerindo que o peptídeo N6 pode ter uma contribuição 

nos mecanismos imunorreguladores na TO, favorecendo a produção 

dessas citocinas com atividade imunorreguladora.  

 

6.   Em contraste com o perfil predominantemente REGULA da resposta 

celular ao peptídeo N7 da Hsp60, no estado fisiológico (SAU), na 

tolerância operacional e na rejeição crônica, o perfil foi dominantemente 

INFLAMA, indicando a ocorrência de um desvio INFLAMA da atividade 

funcional do peptídeo N7, no contexto do transplante, principalmente, 

por indução de IL-6, IL-8, IL-17, IFN-y, TNF-α e MIP-1B.  

 
7.   A resposta celular ao peptídeo C9, do autoantígeno Hsp60, foi 

dominantemente, INFLAMA para a produção de citocinas, no estado 
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fisiológico (SAU), na TO e na RC. No entanto, a diferença significativa da 

resposta para as citocinas pró-inflamatórias na RC, em relação à TO e 

ao grupo SAU, mas não entre TO e SAU, indica que, no contexto da RC, 

o efeito INFLAMA do peptídeo C9 foi intensificado, provavelmente 

contribuindo para a amplificação da inflamação, e agressão ao enxerto, 

em curso na RC.  

 

8.   Os perfis globais de produção espontânea de citocinas e de 

proliferação espontânea de diferentes subpopulações de células T CD4+ 

(sem estímulo antigênico), foram significativamente diferentes entre TO 

e RC, assim como em relação ao estado fisiológico, indicando haver 

diferentes estados basais de ativação imunológica, nos processos em 

curso. A maior frequência de produção espontânea de IL-4, IL-5 e IL-13 

na TO, em relação ao estado de RC, sugere que essas citocinas 

desempenhem um papel nos mecanismos imunorreguladores, em curso, 

na TO.  

 

9.   A complexa e dinâmica imunobiologia da tolerância no transplante, 

envolve mecanismos imunorreguladores também em relação à resposta 

antígeno-específica, com o desvio imunorregulador da via indireta de 

alorreconhecimento, dirigida a peptídeos HLA-DR do doador, assim 

como a atuação da autoimunidade imunorreguladora, mediada pelo 

peptídeo N6 da Hsp60, ao mesmo tempo em que é preservada a 

capacidade inflamatória da resposta celular a patógenos. Concluímos 

que, em relação ao universo de importantes desafios antigênicos no 



153 

 

 

 

alotransplante, apesar da ocorrência de diversas sobreposições e 

interfaces da resposta celular a aloantígenos, a patógenos e a 

autoantígenos, bem documentada na literatura, há uma discriminação 

funcional REGULA/INFLAMA promovendo a manutenção da tolerância e 

a imunocompetência.    
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Anexos 



 

Anexo 1. Tabelas dos dados clínicos e demográficos dos sujeitos de pesquisa 

 

Tabela 20. Dados clínicos e demográficos dos indivíduos do grupo TO   

Grupo TO Sexo Idade * 
Origem do 

enxerto 
Doença base 

Nº Total 
Disparidades 

HLA 

nº  
TX 

n° TX 
IE 

TX* 
Tempo - 

Anos 

Função 
retardada do 

enxerto 
Indução 

RA (Cel 
/ Hum) 

Ltx03 M 55 Fal GMP 3 1 1 27 Não Não Não 

Ltx10 F 42 VA (irmã) nd 1 1 1 12 Não Não Não 

Ltx16 F 48 VA (irmã) GC 0 1 1 28 Não Não Não 

Ltx62 M 32 VA 
Glomerulonefrite 

esclerose segmentar 
focal 

3 1 1 17 Não Não Não 

Ltx90 F 31 VA nd 0 1 1 11 Não Não Não 

Ltx91 M 57 VA 
Nefroesclerose 

Hipertensiva 
0 1 1 31 Não Não Não 

TX:transplante; F:feminino; M: Masculino; TO: tolerância operacional, VNA:vivo não aparentado; VA:vivo aparentado; FAL: falecido;Sem informação: Sem inf.  NA: não se aplica; 
CeL: celular; Hum: humoral;  Imunoglobulina G;SCD: sem causa definida; GEST. Gestação; HLA: human leukocyte antigen ( antígeno leucocitário humano); HD – hemodiálise; 
DPI: Diálise Peritonial. * No tempo da coleta 
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Tabela 21. Histórico clínico dos indivíduos do grupo TO (IS/ Infecções e Comorbidades)   

Grupo TO 
terapia IS 
inicial TX 

Terapia IS atual 
Mudança de terapia no 

estudo 
Comorbidades Infecções 

Creatinina 
sérica(mg/100ml) 

Sorologia CMV 

Ltx03 Sem inf. Sem IS desde 2002 Sem inf. Hipertensão arterial; obesidade Não 1,15 (04/11/09) CMV+ 

Ltx10 
Cya; Aza; 

Pred 
Sem IS desde 

22/07/06 

20/10/01: tomou Cya /       
16/03/03: parou c/ Cya 
30/10/01: tomou Pred /      
11/06/03: parou Pred         
10/06/03 - parou Aza;   

Mútiplos abcessos perianal; 
jan/2004 - Infarto agudo 
miocardio com angioplastia; 
10/03/08 - Abcesso de mama; 
10/08/08 - Infarto agudo 
miocardio; 04/10/08 - Infartou; 
tem diabetes 

Não 0,89 CMV+  

Ltx16 Pred; Aza 
Sem IS desde 

01/03/00 

15/04/98: parou Aza; 
30/10/98: parou Cya; 
30/10/98: parou MMF 

HCV e HBV Não 0,74 CMV+  

Ltx62 
Pred; Aza; 

Cya 

Sem IS desde 2005. 
Em 15/09/09, relata 
ter voltado com IS 

corretamente  

08/05/01: parou Aza; 
08/06/01: parou MMF; 
02/10/97: parou Pred;  
15/09/09: voltou c/ os IS 

 Recidiva  GESF no rim tx Não 1,71 CMV IgG+ 

Ltx90 Sem inf. Sem IS desde 2012 Sem inf. 

30/06/92 – Rejeição Aguda; 
12/03/98 – Biópsia renal: 
nefropatia crônica / fibrose e 
atrofia tubular; Tem Arterite 
Takayasu ; 02/06/11 – 
uveíte.Tentou fazer auto 
transplante, porém não deu 
certo. 
16/05/12 – Má aderência;  Não 
se sabe se é por Herpes ou a 
doença de Takayasu;  

Não 1,4 CMV IgG+ 

Ltx91 Sem inf. Sem IS desde 1984 

Inicial: Aza: 125mg / 
Pred: 1ºmês:30mg; 
2ºmês: 15mg; 3º-
12ºmês:10mg / 
Manutenção: Aza: 
1ºsno: 125mg / Pred: 
1ºano: 10mg  

Hipertensão arterial Não 1,3 CMV IgG+ 

 X:transplante; TO: tolerância operacional, Aza:azatioprina; Cya:ciclosporina A; MMF: micofenolato mofetil; MPS: micofenolato sódico; Rapa:rapamicina; Tacro:tacrolimus; 
Pred:prednisona; CMV:citomegalovírus; ITU:infecção do trato intestinal; Basiliximab:anticorpo monoclonal quimérico anti-CD25; Daclizumab:anticorpo monoclonal humanizado anti-
CD25; ATG:timoglobulina anti-timociatária; IVIG:imunoglobulina intra-venosa; IE: inclusão do estudo; GESF: glomérulo esclerose segmentar focal; NCE: nefropatia crônica do enxerto;  
Sem inf: sem informação 
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Tabela 22. Dados clínicos e demográficos dos indivíduos do grupo RC  

Grupo 
RC 

Sexo Idade * 
Origem do 

enxerto 
Doenç
a base 

Nº Total 
Disparidad

es HLA 

nº  
TX 

n° 
TX 
IE 

TX* 
Tempo - 

Anos 

Função 
retardada do 

enxerto 
Indução RA 

n° 
episódios 
rejeição 

RC Histopatologias 

Ltx04 M 51 Fal GC 6 1 1 9 Sim Basiliximab Sim  Sim 
NCE Banff II, fibrose focal; 
BIÓPSIA C4+ 

Ltx05 M 40 Fal GC 6 1 1 13 Sim ATG Não 0 Sim 
NCE grau I - Banff I 
arteriosclerose hialia 
BIÓPSIA C4+ 

Ltx13 F 33 VA (pai) GC 2 1 1 15 Sim Não Sim nd Sim 

Fez Biópsia da medula – Não tinha 
células neoplásicas / 06/11/06 - NCE 
com glomerulopatia do transplante, 
C4d positivo   

Ltx24 M 26 Fal 
IS renal 

SCD 
5 1 1 11 Não Daclizumab Sim nd Sim 

NCE Banff I, fibrose focal; atrofia 
tubular; 12/03/07 – nefropatia crônica 
do enxerto – Banff Ia / RC mediada 
por anticorpos BIÓPSIA C4+ 
30/05/05 – NCE Grau 1 – Banff I com 
infiltrado plasmocitário / 08/06/2005,  
RC Banff I, melhora do quadro 
plasmocitário 

Ltx26 M 55 VNA NH 5 1 1 9 Não 
 Daclizumab 

B 
Não 0 Sim 

05/07/06 – NCE com C4d positivo, 
atrofia e fibrose focais com capilarite 
de capilares peritubulares; anticorpo 
DAS negativo) / 18/01/07 – C4d a 
20%; espessamento da cápsula, 
glomerulopatia do Tx, esclerose 
glomerular, nefropatia Banff I) 
BIÓPSIA C4+ 

Ltx79 M 50 VNA GC 3 1 1 13 Não Basiliximab Sim 1 Sim sem inf 

Ltx80 M 42 VA GC 0 2 2 10 Não Não Sim 0 Sim 
Disfunção cronica do enxerto; 
glomerulopatia 

Ltx87 F 48 VA (mãe) GC 0 1 1 13 Não Não Não 0 Sim sem inf 
TX:transplante; R: Receptor; D: Doador; F:feminino; M: Masculino; RC:rejeição crônica; RA:rejeição aguda; EST: indivíduos com função estável do enxerto; SAU:saudável;  VNA:vivo não aparentado; VA:vivo 
aparentado; FAL: falecido;Sem informação: Sem inf.   NA: não se aplica; CeL: celular; Hum: humoral;  Imunoglobulina G;SCD: sem causa definida; GEST. Gestação; IGG:  HLA: human leukocyte antigen ( 
antígeno leucocitário humano); HD – hemodiálise; DPI: Diálise Peritonial. * No tempo da coleta 
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Tabela 23. .Histórico clínico dos indivíduos do grupo RC ( IS/ Infecções e Comorbidades)    

Grupo 
RC 

terapia IS 
inicial TX 

Terapia IS atual 
Mudança de terapia 

no estudo 
Comorbidades Infecções 

Creatinina 
sérica(mg/100ml) 

Sorologia CMV 

Ltx04 
MMF;  
Pred; 
Tacro 

 Aza (100mg) / 
Tacro (3mg) / Pred 

(5mg) 

 
04/05/11 = suspensão 
de MPS (720mg) por 
Aza (100mg)  

Nd 
23/04/09 – teve herpes zoster; 
03/11 começou a ter diarréia 

1.21 /         
11/12/13:  
1,39 (boa) 

Sem proteinúria 
Clearance: 49,53 

13/10/05 CMV 
IgG+ 

Ltx05 
Pred; 
MMF; 
Ciclo 

26/02/13-Pred 
(7,5mg) / Ciclo 

(100mg) / 
Micofenolato Sódico 

(1440mg)  

16/10/01 – suspensão 
Micofenolato Sodico /     
07/11/05 voltou c/ 
Micofenolato /                
Pred (5mg) passou 
para 7,5mg                     
Micofenolato Sodico 
(1500mg) passou para 
1440mg        

08/2013 carcinoma papilífero de 
células renais (no rim transplantado) / 
Está fazendo radioablação  

HCV; Herpes simples-12/01 - 
Candidíase genital; Amidalite /   
19/03/01 teve CMV /  01/2014 – 
pneumonia  

1,41 
IgM negativo - 

Soro conversãoa 
partir 2001 IgG+  

Ltx13 
Cya; Aza; 

Pred 

11/12/08 – Pred 
(7,5mg) / Tacro 

(8mg) / MPS 
(720mg)  

ATG (tratamento da 
rejeição) / 15/06/2004 
– Suspensão de Aza  
introduçao MMF /       
11/12/06 – Suspensão 
de Ciclos começou c/ 
Tacro /          2008: 
Pred (5mg) passou p/ 
7,5mg 

1999-Condiloma acuminado / 
06/04/99 – proteinúria, eletroforese 
de proteína – paraproteína / 12/07/99 
hipergamoglobulinemia / 28/03/2005 
– Desenvolveu pseudo tumor 
cerebral / 04/05/05 – transfusão de 
sangue - anemia 

27/10/98 – infecção por CMV / 12/07/99 
– HPV / 29/04/05 – pneumonia / 2008-
Herpes simples / 12/01/09 – Infecção 
urinária (pielonefrite)  / 15/05/09 – 
traquiobronquite + tuberculose / 
06/08/09 – pneumonia e várias 
associações de doenças,como a 
tuberculose / 10/09/09 – Tuberculose 
disseminada / 09/11/10 – erisipela 

1,64 HbsAg; CMV IgG+ 

Ltx24 
Pred; 
Tacro; 
MMF 

Pred; MPS; Tacro 

Nada: inicio, 3m       
MMF, Pred, Tacro: 6m, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10        
Pred, Tacro: 7, 8 

Nd 
Amidalite; CMV IgG negativo, a partir de 
14/04/10, tornou-se CMV +. /  
25/08/2009 – Infecção por H1N1 

1,81 
CMV IgG negativo 
no tx /  14/04/10, 
tornou-se CMV + 

 X:transplante; RC: rejeição crônica, Aza:azatioprina; Cya:ciclosporina A; MMF: micofenolato mofetil; MPS: micofenolato sódico; Rapa:rapamicina; Tacro:tacrolimus; Pred:prednisona; 
CMV:citomegalovírus; ITU:infecção do trato intestinal; Basiliximab:anticorpo monoclonal quimérico anti-CD25; Daclizumab:anticorpo monoclonal humanizado anti-CD25; ATG:timoglobulina anti-
timociatária; IVIG:imunoglobulina intra-venosa; IE: inclusão do estudo; GESF: glomérulo esclerose segmentar focal; NCE: nefropatia crônica do enxerto;  Sem inf: sem informação 
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Tabela 23 (Continuação). Histórico clínico dos RC ( IS/ Infecções e Comorbidades)  

Grupo 
RC 

terapia IS 
inicial TX

Terapia IS atual 
Mudança de terapia 

no estudo 
Comorbidades Infecções 

Creatinina 
sérica(mg/100ml)

Sorologia CMV 

Ltx26 
Cya; 
Pred; 
MMF 

09/02/09 – Pred 
(5mg) / Tacro 
(3mg) / MPS 

(1440mg)  

26/11/08 – Trocou 
Ciclo por Tacro; 
2008 - Cya (150mg)  
/ 2009 - trocou Cya 
(150mg) por Tacro 
(3mg) 

30/09/07-Apendicite  aguda com 
choque séptico; insuficiência 
renal aguda; cutâneo/  
pancreatite aguda /  29/04/09 – 
cirurgia de vesícula 
(colecistectomia) 

 27/02/08-Herpes zoster  /  pancreatite aguda / 
10/01/09 – Teve pneumonia /  

1.61         CMV+ 

Ltx79 sem inf Traco; MMF; Pred 

19/05/11 – 
Conversão FK para 
everolimus     5/11-
Suspensão de traco 
25/06/12 Everolimo; 
03/06/2013 
introdução de traco 

Glomerulite aguda ; Disfunção 
crônica do enxerto; GNMP tipo1; 
01/16 Infecçao de pele 03/04 
febre e sudorese, 
Hipercolesterolemia pós EVR; G- 
nefroctomia bilateral; HAS; 
anastomose art-polar; inflamação 
epigástrica         

2011 Polioma vírus ; Herps zoster cutânea; 
21/03tuberculose 

1,4 CMV+ 

Ltx80 MMF sem inf 

16/10/13: suspensão 
de Rapa e 
introdução de MMF 

Disfunçâo crônica do enxerto  
Nefropatia crônica do TX 
Glomerulite; Obesidade; HAS ; 
Deslocamento de retina; Decoy 
Cells; ptiriase vesicolor  e 
pericapilarite   

Pneumonia; Choque sèptico; Polioma vírus; Herpes 
Zoster 

1,3 CMV+ 

Ltx87 sem inf sem inf 
MMF, Tacro 

traqueobronquite, litiase renal 
bilateral, hipertensão severa 

CMV , EBV, rubéola, hepatite A; pneumonia; litiase 
renal bilateral; infecção do trato urinário 

1,2 CMV+ 

 TX:transplante; RC: rejeição crônica, Aza:azatioprina; Cya:ciclosporina A; MMF: micofenolato mofetil; MPS: micofenolato sódico; Rapa:rapamicina; Tacro:tacrolimus; Pred:prednisona; 
CMV:citomegalovírus; ITU:infecção do trato intestinal; Basiliximab:anticorpo monoclonal quimérico anti-CD25; Daclizumab:anticorpo monoclonal humanizado anti-CD25; ATG:timoglobulina anti-
timociatária; IVIG:imunoglobulina intra-venosa; IE: inclusão do estudo; GESF: glomérulo esclerose segmentar focal; NCE: nefropatia crônica do enxerto;  Sem inf: sem informação 
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Tabela 24. Dados clínicos  e demográficos dos indivíduos do grupo EST   

Grupo 
EST 

Sex
o 

Idade * 
Origem 

do 
enxerto 

Doença base 
Nº Total 

Disparidade
s HLA 

nº TX n° TX IE 
TX* 

Tempo em 
anos 

Induçã
o 

Função 
retardada 

do 
enxerto 

TI RA 

Ltx12 M 55 Fal NH 6 na 18 1 7 Não Daclizumab Não 

Ltx14 F 44 Fal sem inf 3 2 24 (inicio: 
15/01/04) 

1 7 Não Basilixmab Não 

Ltx19 F 30 Fal Nefrite lupica 3 0 14 1 7 Não Daclizumab Sim 

Ltx22 F 34 Fal GC 3 2 16 1 6 Não Basilixmab Não 

Ltx31 M 57 VA (irmã) IS renal a 
esclarecer 

3 na 26 (inicio: 
02/01/01) 

1 10 Não Daclizumab Sim 

Ltx33 F 45 Fal Esclerose 
tuberosa 

(angiomiolipoma+
doença cística 

adquirida) 

5 1 58 (inicio: 
03/11/00) 

10 8 Não Daclizumab Não 

Ltx71 F 24 Fal GC 2 0 9 13 4 Não Basiliximab/
D; 

Aclizumab 

Não 

TX:transplante; R: Receptor; D: Doador; F:feminino; M: Masculino; EST:estável; RA:rejeição aguda; EST: indivíduos com função estável do enxerto; SAU:saudável;  VNA:vivo não aparentado; VA:vivo aparentado; FAL: falecido;Sem informação: Sem inf.   
NA: não se aplica; CeL: celular; Hum: humoral;  Imunoglobulina G;SCD: sem causa definida; GEST. Gestação; IGG:  HLA: human leukocyte antigen ( antígeno leucocitário humano); HD – hemodiálise; DPI: Diálise Peritonial. * No tempo da coleta 
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Tabela 25. Histórico clínico dos indivíduos  do grupo EST( IS/ Infecções e Comorbidades)    

Grupo 
EST 

terapia IS 
inicial TX 

Terapia IS 
atual 

Mudança de terapia no 
estudo 

Comorbidades Infecções 
Creatinina 

sérica(mg/100ml) 
Sorologia 

CMV 

Ltx11 
Pred; 
Tacro; 
MMF 

12/03/13 – Pred 
(10mg) / Tacro 
(12mg) / MPS 
(1440mg)  

19/02/08 – Troca do MMF 
pelo MPS– doses 
equivalentes 

22/03/04 e 28/10/04: ITU  
CMV IgG positiva / 

HbsAg  
1.51  CMV IgG+ 

Ltx12 
Pred; 
Tacro; 
MPS 

Pred; MPS; 
Tacro 

sem inf nd 

14/07/06-Candidíase 
esofágica; 04/07/08-
Infecções vias aéreas 
superior; CMV 

1.15 CMV+  

Ltx14 
Pred; 
Tacro; 
MMF 

12/03/13 – Pred 
(5mg)/ 
Tacro(5mg) /  
MPS (1440mg)  

11/12/08 – de MMF passou  
a tomar MPS / 2008 MPS 
(1080mg) passou para 
1440 mg / 2008 Tacro 
(4mg) passou para 5mg 

Sem intercorrências  Sem intercorrências  0.88 CMV IgG+ 

Ltx19 
Pred; 
Tacro; 
MPS 

Pred; MMF; 
Tacro 

sem inf  Traquibronquite; sinusite; ITU Herpes 0.8 CMV+ 

 X:transplante; EST: estável, Aza:azatioprina; Cya:ciclosporina A; MMF: micofenolato mofetil; MPS: micofenolato sódico; Rapa:rapamicina; Tacro:tacrolimus; Pred:prednisona; 
CMV:citomegalovírus; ITU:infecção do trato intestinal; Basiliximab:anticorpo monoclonal quimérico anti-CD25; Daclizumab:anticorpo monoclonal humanizado anti-CD25; ATG:timoglobulina 
anti-timociatária; IVIG:imunoglobulina intra-venosa; IE: inclusão do estudo; GESF: glomérulo esclerose segmentar focal; NCE: nefropatia crônica do enxerto;  Sem inf: sem informação 
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Tabela 25 (continuação). Histórico clínico dos RC ( IS/ Infecções e Comorbidades)   

Grupo 
EST 

terapia IS 
inicial TX 

Terapia IS 
atual 

Mudança de terapia no 
estudo 

Comorbidades Infecções 
Creatinina 

sérica(mg/100ml) 
Sorologia 

CMV 

Ltx22 Pred; 
Tacro; 
MMF 

Pred; MPS; 
Tacro 

sem inf nd Sem intercorrências  1,04 CMV+ 

Ltx31 

Pred; 
Tacro; 
MMF 

Pred; MPS; 
Tacro 

sem inf 

30/04/08-Adenocarcinoma de próstata  
Refluxo da urina Grau 4 do rim 
transplantado 
16/03/06 – Miopatia 
30/01/06 – biópsia com alterações 
discretas que não podem ser classificadas 
para Banff. 
21/02/08 – Trocou o Mofetil micofenolato 
pelo Sódico 
30/04/08 –Adeno carcinoma  de Próstata 
(classificação Gleason 6) 
19/12/08 – Lesão óssea em vértebras – 
provavelmente metástase 
23/12/08 – foi feito orquiectomia 
Em 2008, quando foram realizadas as 
coletas, o paciente tinha tumor com 
metástase óssea 
Teve adenocarcinoma de próstata 

Candidíase 1.28 CMV+ 

Ltx33 Pred; 
Tacro; 
MPS 

Pred; MMF; 
Tacro 

sem inf 
Hipotiroidismo; sem intercorrências 
importantes  

Sem intercorrências  0.85 CMV+ 

Ltx71 

Pred; 
Tacro; 
MPS 

MPS; Tacro; 
Pred 

sem inf 02/04/2007-hipertensão arterial sistêmica;  

22/08/08 – 10/10/08 era 
IgG negativo para CMV 
19/01/11 – Ficou IgG 
positiva, teve citomegalia 
(infecção por 
citomegalovírus) 

0.79 CMV IgG+  

 X:transplante; EST: estável, Aza:azatioprina; Cya:ciclosporina A; MMF: micofenolato mofetil; MPS: micofenolato sódico; Rapa:rapamicina; Tacro:tacrolimus; Pred:prednisona; 
CMV:citomegalovírus; ITU:infecção do trato intestinal; Basiliximab:anticorpo monoclonal quimérico anti-CD25; Daclizumab:anticorpo monoclonal humanizado anti-CD25; ATG:timoglobulina 
anti-timociatária; IVIG:imunoglobulina intra-venosa; IE: inclusão do estudo; GESF: glomérulo esclerose segmentar focal; NCE: nefropatia crônica do enxerto;  Sem inf: sem informação 



180 

 

 

 

Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... 
APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  
............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 
...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 
............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 
...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 
(............).................................................................................. 
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DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Estudo da Resposta Imune Celular e Humoral na Terapia 
Celular para Tratamento de Pacientes com Doença Isquêmica Crônica do Coração”. 

PESQUISADOR: Dra. Verônica Coelho 
CARGO/FUNÇÃO: Médica pesquisadora do Laboratório de Imunologia do InCor-

HCFMUSP 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº45907 
 

PESQUISADOR: Dr. Luis Henrique Wolff Gowdak 
CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular e 
Unidade Clínica de Coronariopatia, InCor, HCFMUSP 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 72627 

 

PESQUISADOR: Dr. Isolmar Schettert  
CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular, InCor, 
HCFMUSP 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 77418 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

   Neste projeto de pesquisa, estudaremos algumas modificações no sistema 

de defesa (sistema imune) que possam ocorrer devido ao tratamento da doença 

isquêmica crônica do coração utilizando células tronco. O tratamento com células tronco 

é feito com uma infusão no coração de células tronco próprias obtidas da medula óssea 

durante a cirurgia para colocação de uma “ponte” no coração (revascularização). Estas 

células podem ajudar na melhora da função do coração. Alguns centros médicos utilizam 

células tronco para o tratamento de várias doenças cardíacas. Apesar de observarmos 

uma melhora da doença, não é conhecido direito como funciona este tratamento. Com 

este projeto de pesquisa pretendemos contribuir para a compreensão destes 
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mecanismos e com isso poder oferecer um melhor tratamento para os pacientes. Neste 

projeto serão incluídos três diferentes grupos de estudo, sendo que o Grupo 1 será 

composto por portadores de doença isquêmica crônica do coração que receberão as 

células tronco da medula óssea durante a cirurgia de revascularização; o Grupo 2 será 

composto de portadores de doença isquêmica crônica do coração que não receberão 

tratamento com células tronco e serão mantidos com o tratamento padrão para a 

cardiopatia, sendo assim utilizados como grupo controle para o estudo. E por último o 

Grupo 3 composto por indivíduos sadios que serão utilizados também como controle para 

comparação dos resultados e não receberão nenhum tipo de tratamento. O Sr.(a) está 

sendo convidado a participar deste trabalho de pesquisa por ser portador de doença 

isquêmica crônica do coração e por ter indicação de cirurgia de revascularização 

(“ponte”) juntamente com infusão ou não de células tronco, logo se enquadraria no Grupo 

1 ou Grupo 2, respectivamente do nosso estudo. Para este estudo precisamos coletar o 

seu sangue para obter células chamadas linfócitos e também soro. Com esse material 

faremos nossos estudos, analisando anticorpos e substâncias produzidas pelas células. 

Além disto, usaremos uma pequena quantidade do seu sangue de medula óssea (já 

coletada para a cirurgia) para cultivarmos outro tipo de células tronco chamadas células 

mesenquimais e estudarmos a capacidade destas células de inibir a resposta 

imunológica de outros tipos celulares. Caso aceite participar deste estudo, o Sr.(a) deverá 

assinar este documento concordando que sejam colhidos 3 a 5 ml de medula óssea 

durante a cirurgia e também 35 ml de sangue de uma veia do seu braço. A coleta de 

sangue da veia do seu braço será realizada no momento da sua inclusão no protocolo de 

estudo e depois após 1, 3, 6 e 12 meses. O desconforto durante a coleta de sangue da 

veia do seu braço será somente o de uma picada da agulha e a coleta do sangue de 

medula óssea será realizada quando o Sr.(a) estiver sob efeito da anestesia durante a 

cirurgia, evitando assim qualquer tipo de dor. Todas as coletas serão previamente 

agendadas no momento do seu ingresso na pesquisa e estão vinculadas ao protocolo de 

pesquisa ““Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em Cardiopatias – 

Módulo: Doença Isquêmica Crônica do Coração”, ao qual o Sr.(a) já é participante. 

Assim, suas coletas de sangue serão realizadas junto com os retornos de consulta já 

agendados com a Unidade Clínica de Coronariopatias Crônicas, InCor. É importante 

lembrar que o Sr.(a) não é obrigado a participar desta pesquisa e que, se não quiser 

participar, nada afetará o seu tratamento e acompanhamento neste hospital. Além disto, 

o Sr.(a) poderá sair deste protocolo de estudo a qualquer momento e isto também não vai 

trazer nenhum prejuízo para o seu tratamento. O Sr.(a) vai receber todos os tratamentos 

disponíveis e necessários para o seu caso. Também é importante dizer que esta 
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pesquisa não garante qualquer benefício direto para o seu tratamento. No entanto, esse 

estudo poderá ajudar no tratamento de outros pacientes no futuro. 

A principal investigadora é a Dra Verônica Coelho, médica pesquisadora 

do Instituto do Coração – Hospital das Clínicas – Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, que pode ser encontrada no endereço: Laboratório 

de Imunologia – InCor - Rua Enéas de Carvalho Aguiar, 44, bloco II 9andar. 

São Paulo, SP.Telefone(s) 11-3069-5905.  

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio 

Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, 

FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

É garantida a você a liberdade de retirar o consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento; 

 

As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros 

indivíduos, não sendo divulgado nenhuma identificação. Você tem o direito de 

ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

 

Não há despesas pessoais para você em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação.  

 

Essas células serão utilizadas em experimentos exclusivamente feitos 

em laboratório. No entanto, elas poderão ser armazenadas e utilizadas 

futuramente em outros experimentos também feitos no laboratório, após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.  
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o “Estudo da Resposta Imune Celular e 

Humoral na Terapia Celular para Tratamento de Pacientes com Doença Isquêmica Crônica do Coração’ 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Eu discuti com o meu médico sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

informações sobre a pesquisa. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  
Assinatura do paciente/representante 
legal 

Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo
Data         /       /      
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Anexo 3. Aprovação do Comitê de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq 

 


