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RESUMO
CRUZ, D. S. G. Caracterização fenotípica e funcional de células dendríticas
após vagotomia unilateral cervical em camundongos C57BL/6. [Phenotypic and
functional characterization of dendritic cells following unilateral cervical vagotomy in
C57BL/6 mice]. 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
O nervo vago exerce um papel importante na regulação da homeostase, e seus
ramos eferentes emitem sinais capazes de atenuar a resposta inflamatória através
da via do reflexo inflamatório. Nossa hipótese foi de que esta via pode também
alterar a função das células dendríticas (DCs), uma vez que estas células possuem
receptores colinérgicos e podem ser reguladas pelas citocinas inflamatórias. Sendo
assim, DCs esplênicas e DCs geradas a partir de células precursoras da medula
óssea de animais vagotomizados unilateralmente foram analisadas quanto aos
marcadores fenotípicos CD11c e MHC-II e as moléculas co-estimuladoras CD80 e
CD86. As DCs derivadas da medula óssea ainda foram avaliadas quanto a função
fagocítica, a apresentação de antígenos, bem como, a produção de citocinas do cocultivo destas com linfócitos de camundongos OT-II. Um ensaio de reação de
hiperensibilidade tardia (DTH) para se avaliar a resposta imune celular também foi
realizado, mas não mostrou alterações significantes. A análise dos marcadores
fenotípicos revelou um aumento da expressão de CD80 em DCs esplênicas de
animais vagotomizados unilateralmente, mas não houveram alterações nas DCs
derivadas da medula óssea. A avaliação da capacidade fagocítica revelou uma
diminuição significante em DCs derivadas da medula óssea de animais
vagotomizados unilateralmente enquanto no ensaio de proliferação de linfócitos OTII não houve efeito significante. Entre as citocinas avaliadas, a IL-6 e IFN-γ se
apresentaram aumentadas nos animais vagotomizados unilateralmente. Portanto, o
presente trabalho foi capaz de evidenciar que as DCs também estão sujeitas à
modulação do sistema nervoso parassimpático, e que, uma vez moduladas, estas
células são capazes de exercer influências sobre outras células do sistema
imunológico.

Palavras-Chave: Nervo vago, células dendríticas, neuroimunomodulação.

ABSTRACT
CRUZ, D. S. G. Phenotypic and functional characterization of dendritic cells
following unilateral cervical vagotomy in C57BL/6 mice. [Caracterização
fenotípica e funcional de células dendríticas após vagotomia unilateral cervical em
camundongos C57BL/6]. 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2013.
The vagus nerve plays an important role in the regulation of homeostasis and its
efferent branches emit signals capable of attenuating the inflammatory response via
the inflammatory reflex. Our hypothesis was that this pathway may also alter the
function of dendritic cells (DCs), since these cells have cholinergic receptors and can
be regulated by the inflammatory cytokines. Thus, splenic DCs and DCs generated
from bone marrow precursor cells unilaterally vagotomized animals were analyzed for
phenotypic markers CD11c and MHC-II and co-stimulatory molecules CD80 and
CD86. The bone marrow-derived DCs were also evaluated for phagocytic function,
antigen presentation, as well as the production of cytokines such co-culture with
lymphocytes from mice OT-II. A delayed type hypersensitivity test (DTH) twas also
performed to evaluate the cellular immune response was also performed, but showed
no significant changes. The analysis of phenotypic markers showed increased CD80
expression in splenic DCs from unilaterally vagotomized animals but there were no
changes in bone marrow-derived DCs. The evaluation of phagocytic ability showed a
significant decrease in DCs from unilaterally vagotomized animals while in the OT-II
lymphocyte proliferation assay there was no significant effect. Among the cytokines
evaluated, IL-6 and IFN-γ were increased in unilaterally vagotomized animals.
Therefore, this study was able to demonstrate that DCs are also subject to
modulation of the parasympathetic nervous system, which, once modulated, these
cells are able to exert influence on other cells.

Keywords: Vagus nerve, dendritic cells, neuroimmunomodulation.
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1

INTRODUÇÃO

Enquanto investigações do controle neural da resposta imune tem
tradicionalmente focado no sistema nervoso simpático e neurônios sensoriais, uma
série de estudos mais recentes conduzidos por Tracey e colaboradores nos anos 90
demonstraram o papel do sistema nervoso parassimpático e, em particular, o
envolvimento do ramo eferente do nervo vago na regulação da inflamação através
da sinalização colinérgica via receptor nicotínico α7 (nAChrα7) (BOROVIKOVA et al.,
2000a; BERNIK et al., 2002; WANG et al., 2003; PAVLOV; TRACEY, 2005; PAVLOV
et al., 2007).
Estudos aprofundados demonstraram que as propriedades antiinflamatórias

do

nervo

vago

são

mediadas

através

do

seu

principal

neurotransmissor, a acetilcolina (ACh). Esta interage com os receptores nicotínicos
de macrófagos resultando na inibição das respostas induzidas por endotoxinas
(BOROVIKOVA et al., 2000b; WANG et al., 2003). No entanto, novas evidências
sugerem que células dendríticas (DCs), células endoteliais, e linfócitos também
possuam receptores colinérgicos do tipo α7 (KAWASHIMA et al., 2007; COOKE;
GHEBRAMARIAM, 2008; NI et al., 2010). Embora se tenha conhecimento do
significante papel destas células na ativação imune, através da síntese e liberação
de citocinas, pouco se sabe sobre o papel do vago na modulação da geração e
atividade das mesmas.
Alguns autores buscaram avaliar a ação da vagotomia em linfócitos,
demonstrando uma diminuição na ativação destas células, bem como uma
diminuição na população de células T regulatórias nos animais submetidos a
cirurgia. Embora seja possível que o vago possa exercer uma influência direta nas
células T regulatórias, uma teoria é que outros intermediários celulares
possivelmente estejam envolvidos.
Um destes possíveis intermediários são as DCs, visto sua
importância na interface entre a resposta imune inata e adaptativa, tendo influência
direta no cometimento das linhagens de células T e desta forma em grande parte
dos processos inflamatórios. Nos pareceu relevante hipotetizar sobre uma possível
ação do nervo vago sobre as DCs, efeito este que pode ser contínuo ou situacional,
direto ou indireto em suas características fenotípicas e funcionais.
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Um melhor entendimento das bases fundamentais deste fenômeno
tem potencial no sentido de contribuir para o desenvolvimento de novos fármacos e,
possivelmente, para terapias associadas ao reflexo vagal anti-inflamatório.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 NEUROIMUNOMODULAÇÃO
A neuroimunologia é uma área de pesquisa multidisciplinar
relativamente recente que visa integrar a neurociência – o estudo do sistema
nervoso – e a imunologia – o estudo do sistema imunológico –. A grande maioria dos
trabalhos iniciais na área eram focados em um fluxo causal no qual alterações
comportamentais e psicológicas levavam a alterações no cérebro, gerando
respostas nervosas autonômas e endócrinas, e que por fim, causavam alterações
nos órgãos e células do sistema imune (SI). Com os avanços realizados, contudo,
hoje sabe-se que moléculas do sistema imunológico, tais como prostaglandinas,
citocinas e imunoglobulinas também são capazes de modular a atividade do sistema
nervoso central (SNC) (BESEDOVSKY; DEL REY, 1996; GOEHLER; LYTE;
GAYKEMA, 2007). Desta forma, atualmente, a neuroimunologia é definida como a
área que estuda a inter-relação bidirecional entre os dois sistemas (Figura 1).
Embora alguma controvérsia ainda exista em certos espectos pouco esclarecidos
desta comunicação, uma grande gama de trabalhos ao longo dos anos têm
fornecido fortes evidências de interações importantes entre o SNC e o SI, não sendo
atualmente passíveis de serem ignoradas em estudos realizados que considerem
absolutamente cada sistema funcionando de forma isolada e autônoma.
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Figura 1 – As conexões entre o cérebro e o sistema imune

Legenda: A sinalização entre os sistemas de forma sistêmica está representada pelo eixo hipotálamohipófise-adrenal (HPA), pelo sistema nervoso simpático (SNS), pelo sistema nervoso periférico (SNP)
e pelo nervo vago. Os ramos aferentes e eferentes do vago se encontram no núcleo do trato solitário
(NTS), demonstrado no inserto.
Fonte: Modificado de (THAYER; STERNBERG, 2010).

Os efeitos dos 21licocorticoides sobre o SI são conhecidos há
muitos anos, sendo que estes fármacos são utilizados no tratamento de doenças
inflamatórias desde meados de 1940. Neste âmbito, os experimentos pioneiros de
Selye em 1936 (apud SELYE, 1998) foram os primeiros a mostrarem evidências
empíricas de que formas diferentes de estressores eram igualmente capazes de
gerar uma síndrome em ratos que incluía como alguns sintomas a hipertrofia de
glândulas adrenais, diminuição do baço, do timo e dos linfonodos. Um pouco mais
tarde, no ano de 1950, Kendall, Reichstein, e Hench receberam o prêmio Nobel de
medicina pelos seus estudos envolvendo o cortisol e o hormônio adrenocorticotrófico

22
(ACTH) no tratamento de doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatóide
(HENCH et al., 1950).
Além dos efeitos imunossupressores sistêmicos decorrentes da
ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) que culmina na liberação de
glicocorticóides, o SNC também pode regular a resposta imune de forma local, como
ocorre no caso do sistema nervoso periférico (SNP). O SNP libera neuropeptídeos,
como a substância P, o peptideo vasoativo e o fator liberador de corticotropina
(CRH) através dos nervos sensoriais periféricos relacionados a dor, temperatura e
tato (STERNBERG, 2006). Estes neuropeptídeos são expressos nos sítios de
inflamação (AGELAKI et al., 2002; CUESTA et al., 2002), favorecendo-a geralmente
com o propósito de eliminar agentes nocivos. Além desta via, o SNC pode modular o
sistema imune de maneira regional, através na inervação de órgãos imunes, como o
timo, o baço e os linfonodos, pelo sistema nervoso autonônomo simpático (SNS). As
influências simpáticas podem ocorrer em determinadas situações pró-inflamatórias
(MADDEN; SANDERS; FELTEN, 1995; JOHNSON et al., 2005), mas geralmente
são inibidoras da inflamação (MAESTRONI; MAZZOLA, 2003). O SNS é ativo na
redistribuição de populações celulares do sistema imune de forma aguda, e no caso
de situações de estresse atua como imunossupressor através da liberação de
grandes quantidades de catecolaminas nos órgãos imunes (KENNEDY et al., 2005;
NANCE; SANDERS, 2007).
Embora por muito tempo tenha-se considerado o cérebro como um
órgão “imuno-privilegiado”, hoje sabe-se que este perfil não é absoluto, dependendo
das regiões cerebrais (GALEA; BECHMANN; PERRY, 2007). O cérebro possui
algumas populações de células imunes, como macrófagos e células dendríticas nas
meninges e no plexo coróide. Além disso, existe uma população de macrófagos
específicos situados no parênquima cerebral denominada microglia. Estas células
embora não favoreçam a inflamação como outros macrófagos de outros tecidos,
respondem a estímulos inflamatórios liberando citocinas e prostaglandinas. Em
adição, outras células cerebrais, como os neurônios e as células da glia, expressam
receptores para estes mediadores (DANTZER et al., 1999).
Embora a barreira hemato-encenfálica não permita a passagem de
células e proteínas, tais como as citocinas em condições de homeostase, atualmente
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sabemos sobre algumas vias nas quais o cérebro é capaz de receber sinais do SI
vindos da periferia. Estas vias permitem que o SNC receba sinais do que está
acontecendo na periferia, sem no entanto ser afetado pelos danos teciduais
resultantes dos processos inflamatórios.
A primeira destas vias acontece através de macrófagos que se
situam no plexo coróide e nos órgãos circunventriculares. Estes macrófagos
possuem receptores do tipo Toll (TLRs), capazes de reconhecer padrões
moleculares associados à patógenos (PAMPs) circulantes e responder liberando
citocinas inflamatórias (QUAN; WHITESIDE; HERKENHAM, 1998). Estas regiões
cerebrais se situam fora da barreira hemato-encefálica e desta forma, as proteínas
secretadas atravessam para os tecidos cerebrais por difusão (VITKOVIC et al.,
2000). A segunda via que permite a comunicação entre o SI→SNC são os
transportadores de citocinas presentes na barreira hemato-encefálica, que fazem a
passagem das citocinas presentes na circulação sistêmica para o cérebro (BANKS,
2006). A terceira via envolve a presença de receptores de IL-1 em macrófagos e
células endoteliais presentes nas vênulas cerebrais. A ativação destes receptores
leva a produção local de prostaglandina E2 (SCHILTZ; SAWCHENKO, 2002;
KONSMAN et al., 2004). A quarta via, por sua vez envolve os nervos sensoriais
aferentes, como os nervos trigêmeos durante infecções oro-linguais (ROMEO et al.,
2001) e o nervo vago, principalmente durante infecções abdominais e viscerais.

2.2 O NERVO VAGO E O REFLEXO ANTI-INFLAMATÓRIO
O nervo vago é o 10º par de nervos cranianos, sendo o principal
nervo parassimpático do organismo. Ele difere dos outros nervos cranianos por
inervar predominantemente as cavidades torácicas e abdominais. O nervo vago foi
intitulado desta forma justamente por ter um curso complexo no qual ele “caminha”
ou “vaga” pelos órgãos os quais inerva.
O nervo vago é composto de fibras nervosas sensoriais aferentes,
que levam a informação da periferia para o SNC e também fibras eferentes motoras,
que são responsáveis por levar os comandos das informações processadas no
cérebro para a periferia. O seu principal neurotransmissor é a ACh. Cerca de 80%
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das fibras do nervo vago são aferentes (BERTHOUD; NEUHUBER, 2000). As
conexões das fibras aferentes são encontradas em diversos órgãos em diferentes
espécies, inclusive humanos, como no coração, vias aéreas, esôfago, estômago,
intestino, ilhotas pancreáticas, dentre outros (BERTHOUD; NEUHUBER, 2000).
Estas fibras sensoriais são capazes de detectar naturezas diversas de estímulos,
sendo que são encontrados mecanoreceptores e quimioreceptores para nutrientes
no trato gastrointestinal, além de termoreceptores e osmoreceptores (GRUNDY,
2005). Além disso, embora o nervo vago não seja comumente associado a
nocicepção e dor, evidências crescentes indicam um papel complexo da inervação
vagal nesta área, sendo que os trabalhos iniciados por Bluthé et al. (1994) e Watkins
et al. (1994, 1995) a partir dos anos 1990 – no qual foram mostrados que a
hiperalgesia e os sintomas associados ao comportamento doentio provocados por
LPS ou IL-1β eram dependentes de um nervo vago íntegro – forneceram a base
para os trabalhos atuais envolvendo o nervo vago e sinalização imune.
Um pouco mais tarde, foi hipotetizado e demonstrado evidências de
que esta comunicação neuroimune da IL-1β poderia acontecer através de elementos
sensoriais

do

vago,

mais

especificamente

nos

paragânglios.

Estes

são

agrupamentos de células não-neuronais que se situam em contato próximo e
realizam sinapses com os nervos. A população majoritária de células presentes nos
paragânglios são as células de glomus, que possuem funções quimioreceptoras,
auxiliando na regulação da pressão sanguínea e na respiração. De fato, Goehler et
al. (1997) comprovaram que estas células expressam receptores funcionais para IL1β. Desta forma, os paragânglios são capazes de receber os estímulos teciduais,
transmitindo as informações para o nervo vago, atingindo finalmente o SNC. Além
disso, foi demonstrado que células dendritiformes expressando complexo de
histocompatibilidade do tipo II (MHC-II) –possivelmente células dendríticas ou
macrófagos – se situam próximas aos paragânglios, onde potencialmente poderiam
se comunicar com as células de glomus pela liberação de citocinas (GOEHLER et
al., 1999).
Os sinais enviados pelo sistema imune, como a IL-1β pelo nervo
vago, são transmitidos para algumas regioes cerebrais, sendo a mais importante o
núcleo do trato solitário (NTS). As informações vagais aferentes convergem para o
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NTS de diversas regiões do organismo (MAIER; WATKINS, 1998), podendo desta
forma fornecer informações anatômicas específicas da localização de um patógeno,
e consequentemente coordenar a montagem de uma resposta imune específica
naquela região. Além disso, o NTS possui conexões diretas e indiretas com diversas
outras regiões cerebrais, sendo assim o nervo vago pode ser capaz de influenciar
uma grande gama de processos imunológicos (GROVES; BROWN, 2005).
Embora como descrito anteriormente, o nervo vago seja composto
majoritariamente por fibras aferentes sensoriais, ele também possui fibras eferentes
ou motoras. As evidências da modulação do sistema imune pelo nervo vago eferente
começaram a surgir a partir dos trabalhos do grupo do pesquisador Kevin Tracey,
ainda nos anos 1990. Estes trabalhos começaram com os estudos do composto
CNI-1493 em processos inflamatórios agudos, no qual o uso do fármaco era capaz
de reduzir a produção de citocinas inflamatórias, como o TNF, IL-1β, IL-6, MIP-1α e
MIP-1β em monócitos/macrófagos humanos estimulados com LPS (BIANCHI et al.,
1996; COHEN et al., 1996; TRACEY, 1998) e de inibir a mortalidade em um modelo
de sepse em camundongos (VILLA et al., 1997). Depois, foi demonstrado que os
efeitos anti-inflamatórios do CNI-1493 eram dependentes do nervo vago intacto, uma
vez que a vagotomia bilateral ou o bloqueio com atropina aboliam estes efeitos.
Além disso, a estimulação elétrica do nervo vago distal era capaz de atenuar a
inflamação aguda em um modelo de edema de pata (BOROVIKOVA et al., 2000a).
Borovikova et al. (2000b) demonstraram também que a acelticolina é capaz de
diminuir a liberação de IL-1β, IL-6, TNF e IL-18, mas não IL-10, de macrófagos
estimulados com LPS in vitro. Além disso, a estimulação elétrica do nervo vago de
ratos in vivo durante uma endotoxemia letal diminuiu a síntese de TNF no fígado,
atenuou os níveis séricos de TNF e preveniu o desenvolvimento do choque séptico.
Estes resultados, em conjunto, levaram a formação de um
mecanismo fisiológico denominado de via colinérgica anti-inflamatória ou “reflexo
anti-inflamatório”. A composição desta via pode ser simplificada da seguinte forma:
Os produtos da inflamação produzidos nos tecidos danificados ativam as fibras
aferentes do nervo vago que retransmitem os sinais para o núcleo do trato solitário.
Após o processamento das informações no SNC, o nervo vago eferente é ativado e
inibe a síntese de citocinas inflamatórias nos tecidos alvo (TRACEY, 2002).
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Pesquisas subsequentes adicionaram mais informações importantes
à construção desta via. Wang et al. (2003) demonstraram, utilizando camundongos
knockout para os receptores nicotínicos α7, que estes são essenciais para a
observação do efeito anti-inflamatório do nervo vago em modelo de sepse. Alguns
mecanismos moleculares que explicam a redução na produção de citocinas
inflamatórias após a ativação deste receptor foram propostos. A ligação de agonistas
no receptor α7 promove uma interação deste com a adenilato ciclase 6, aumentando
os níveis intracelulares de AMPc. Este aumento ativa a fosforilação da proteína
ligante de elemento de resposta ao AMP cíclico (CREB), a qual eleva a expressão
de cfos. A ativação de cfos inibe a atividade do fator nuclear κB (NF-κB), desta forma
inibindo a transcrição de citocinas (ROSAS-BALLINA et al., 2009). Uma outra via de
ativação do receptor α7 envolve o recrutamento da janus quinase 2 (Jak2) e a
subsequente ativação da proteína transdutora de sinal e ativadora da transcripção 3
(STAT3) (DE JONGE et al., 2005). Considerando que a STAT3 não regula
diretamente a transcrição de TNF (MURRAY, 2005) e que o NF-κB recruta e forma
associações com a STAT3 (YOSHIDA et al., 2004), foi proposto que a atenuação da
produção de citocinas através do receptor α7 pode implicar na colaboração entre o
NF-κB e a via da Jak/STAT (DE JONGE; ULLOA, 2007).
Outro componente essencial para o potencial anti-inflamatório do
vago na endotoxemia é o baço dos animais, uma vez que a esplenectomia anula
este efeito (HUSTON et al., 2006). Este último resultado gerou controvérsias, uma
vez que a inervação direta do nervo vago sobre o baço é fonte de inúmeros debates
na literatura. Estudos pioneiros sugeriam que o baço era diretamente inervado pelo
nervo vago (DALE; DUDLEY, 1929). Alguns estudos mais recentes sustentam e
demonstram evidências desta inervação (CHEN et al., 1996; BUIJS et al., 2008). No
trabalho citado de Buijs e colaboradores, por exemplo, os autores injetaram um vírus
(Pseudorabies) retrógado trans-sináptico no baço e conseguiram observar o mesmo
vírus em estruturas do SNC, mesmo após uma denervação simpática seletiva. No
entanto, outros estudos que também utilizaram marcações retrógadas questionam
este fato, mostrando evidências que sustentam que a inervação direta do vago sobre
o baço é inexistente (BELLINGER et al., 1993; NANCE; BURNS, 1989; CANO et al.,
2001).
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Em outra vertente, foi proposto por Rosas-Ballina et al. (2008) que o
nervo vago pode não inervar o baço diretamente, mas no entanto pode modular a
função do nervo esplênico através de receptores nicotínicos do tipo α7 presentes no
gânglio celíaco mesentérico superior, onde se encontra o término das fibras vagais.
Os

nervos

parassimpático

e

o

simpático

estariam

desta

forma

atuando

sinergicamente e não de forma antagônica, como acontece majoritariamente nos
diversos processos fisiológicos do organismo. O nervo esplênico uma vez
estimulado pelo nervo vago, liberaria noradrenalina no baço, modulando a produção
de TNF pelos macrófagos deste órgãos. De fato, foi demonstrado que em
camundongos knockout para o receptor nicotínico α7, a estimulação elétrica do
nervo vago não era capaz de diminuir os níveis séricos de TNF em uma
endotoxemia. Por outro lado, a estimulação elétrica do nervo esplênico, mesmo na
ausência do receptor, conseguia diminuir os níveis séricos da citocina (VIDA et al.,
2011a). O trabalho subsequente do mesmo grupo mostrou que os receptores β2
adrenérgicos são necessários para modulação do sistema imune inato pelo nervo
vago (VIDA et al., 2011b), e que a noradrenalina liberada pelo nervo esplênico se
ligaria aos receptores adrenérgicos de uma população de linfócitos T CD4+CD25-.
Esta população, por sua vez, estaria inibindo a produção de citocinas inflamatórias
dos macrófagos esplênicos em uma situação de endotoxemia.
No entanto, estes resultados ainda não eram capazes de explicar a
fonte de acetilcolina presente no baço (DALE; DUDLEY, 1929; TODMAN, 2008),
uma vez que o nervo esplênico, por ser adrenérgico, utiliza noradrenalina como seu
neurotransmissor. Foi então identificada uma população de linfócitos de memória,
indispensáveis para o reflexo inflamatório. Esta população de células se situa
próxima às terminações nervosas do nervo esplênico e possuem o fenótipo
CD4+CD44highCD62lowChAT+. Neste trabalho também foi comprovado que esta
população apresenta receptores adrenérgicos do tipo β1 e β2. Além disso, a
estimulação elétrica do vago aumentou os níveis de acetilcolina no baço e a
positividade destes linfócitos para a enzima colina acetiltransferase (ChAT)
demonstrando que estes linfócitos são muito provavelmente a principal fonte deste
neurotransmissor, uma vez que estas células são capazes de produzir e secretar
acetilcolina. Portanto, é possível que o nervo vago libere acetilcolina no gânglio
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celíaco mesentérico superior, onde existem receptores nicotínicos do tipo α7. A
ligação da acetilcolina nestes receptores ativaria então o nervo esplênico, que por
sua vez liberaria noradrenalina no baço. A noradrenalina se ligaria aos receptores β2
da população de linfócitos CD4+CD44highCD62lowChAT+, que por conseguinte
liberariam acetilcolina. Este neurotransmissor então finalmente, se ligaria aos
receptores nicotínicos α7 de macrófagos esplênicos, inibindo a síntese de TNF
(Resumido na Figura 2).
Figura 2 - Via colinérgica anti-inflamatória

Legenda: Para maiores detalhes, ver texto. Fonte: Modificado de (ANDERSSON; TRACEY, 2012).
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Como anteriormente discutido, a via colinérgica anti-inflamatória
ainda não está definitivamente construída e ainda é alvo de muitas controvérsias. A
comunicação entre o nervo vago e o nervo esplênico no gânglio celíaco ainda não
foi muito bem comprovada, sendo que um trabalho demonstrou especificamente que
não existem conexões neurais entre o vago e os neurônios esplênicos (BRATTON et
al., 2012). Neste trabalho, marcações retrógadas e anterógradas entre o baço e o
núcleo motor do vago foram realizadas, onde não foram encontradas associações
relvantes. Além disso foram analisados os efeitos da estimulação elétrica do vago no
nervo esplênico, que resultou em uma atividade não detectável deste.
Um outro fator que contribui para as controvérsias, mas futuramente
pode fornecer pistas ou soluções para os problemas ainda não esclarecidos é a
evolução dos conhecimentos das neurotransmissões de maneira geral, em particular
das junções autonômicas neuroefetoras (BURNSTOCK, 2009). Ao contrário das
sinapses neuronais e das junções neuromusculares, as junções autonômicas
neuroefetoras são compreendidas por varicosidades que movem-se continuamente
e que alteram a sua relação com as membranas celulares neuroefetores so longo do
tempo, podendo ser apenas temporárias e portanto dificultando sua visualização.
Além disso, um outro mecanismo importante que vêm sendo demonstrado, é o da
co-transmissão. A idéia clássica de que cada neurônio utiliza exclusivamente um
neurotransmissor mostrou-se equivocada, e hoje sabe-se que os neurônios podem
liberar uma grande gama de substâncias que possuem interações umas com as
outras e portanto abrem um grande leque de efeitos (BURNSTOCK, 2009).
De forma geral, embora a estrutura exata da comunicação entre o
nervo vago e o baço ainda seja tema de debate, evidências crescentes têm
mostrado que a funcionalidade do vago, a nicotina e os agonistas de receptores α7
são importantes não somente na modulação da atividade do baço, mas também em
diversos outros modelos de inflamação locais e sistêmicas. Além dos já citados
estudos demonstrando a importância do reflexo anti-inflamatório na endotoxemia e
sepse, podemos citar o papel anti-inflamatória do nervo vago e da manipulação
farmacológica de agentes colinérgicos em diversos outros modelos, como na
pancreatite (VAN WESTERLOO et al., 2006); no choque hemorrágico (GUARINI et
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al., 2003; GUARINI et al.,2004; LUYER et al., 2005); nas lesões causadas por
isquemia-reperfusão (BERNIK et al., 2002; MIONI et al., 2005; SADIS et al., 2007;
YEBOAH et al., 2008); doenças inflamatórias intestinais (GHIA et al., 2006) e artrite
reumatóide (WALDBURGER et al., 2008; VAN MAANEN; VERVOORDELDONK;
TAK, 2009a; VAN MAANEN et al., 2009b, VAN MANNEN et al, 2009c; LI et al., 2010;
VAN MAANEN et al., 2010). Baseados nestes e outros trabalhos, novas abordagens
terapêuticas para doenças inflamatórias vem sendo discutidas, como o tratamento
com fármacos agonistas do receptor α7, como a nicotina e a colina (PULLAN et al.,
1994); inibidores da acetilcolinesterase (PAVLOV et al., 2009) e estimulação elétrica
do vago (FAMM et al., 2013).

2.3 CÉLULAS DENDRÍTICAS
Nos anos 1970 uma série de artigos descreveu uma nova população
de células no baço e linfonodos de camundongos que diferia morfologicamente dos
monócitos, granulócitos e linfócitos até então conhecidos. Estas células receberam o
nome de células dendríticas (DCs, do inglês dendritic cells) pela sua capacidade de
assumir

diversas

ramificações

e

constantemente

extender

e

retrair

seus

prolongamentos (STEINMAN; COHN, 1973; STEINMAN; COHN, 1974; STEINMAN;
LUSTIG; COHN, 1974; STEINMAN; ADAMS; COHN, 1975). Ralph Steinman,
considerado o pesquisador responsável pela descoberta e o papel destas células na
imunidade adaptativa, foi laureado com o prêmio Nobel de medicina em 2011.
Infelizmente, o anúncio foi realizado 3 dias após seu falecimento.
Um pouco depois da identificação das DCs nos órgãos linfóides, as
células de Langerhans (primeiramente descritas por Paul Langerhans em 1868)
foram reconhecidas como tendo propriedades semelhantes as das DCs (SCHULER;
ROMANI; STEINMAN, 1985). Isto levou a idéia de que mais de um subtipo de DC
poderia existir. Foi a partir de meados dos anos 1990 que a significância e a esfera
de ação da diversidade de DCs começou a ser descoberta, com o descobrimento
dos principais subtipos de DCs. Apesar de fortes evidências mostrando que as DCs
de diferentes tecidos compartilham atributos fenotípicos e funcionais que as
distinguem de outras células do sistema imune, as dificuldades em identificar uma
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célula precursora exclusiva na medula óssea, aliada ao fato da dificuldade em
encontrar marcadores fenotípicos específicos, contribuiu para um certo nível de
ceticismo quanto a existência de uma linhagem de DCs unificada. No entanto,
diferentes grupos identificaram uma linhagem progênitora que dá origem
especificamente a DCs e não tem potencial de se transformar em outros leucócitos
(NAIK et al., 2007; ONAI et al., 2007; LIU et al., 2009). Além disso, várias citocinas e
fatores de transcrição que controlam o desenvolvimento destas células e a sua
diversificação em camundongos nos últimos anos têm sido descobertas.
Atualmente, as DCs podem ser divididas em duas grandes classes:
as

células

dendríticas

convencionais

ou

cDCs

e

as

células

dendríticas

plasmocitóides ou pDCs. As pDCs são caracterizadas pela habilidade de secretar
grandes

quantidades

de

IFN-α

frente

a

um

estímulo

antigênico

viral.

Morfologicamente as pDCs apresentam um formato distinto das cDCs, sendo mais
semelhante ao de células secretoras de anticorpos: os plasmócitos. No entanto,
após a ativação estas células podem adquirir um formato dendritiforme, o que
originalmente permitiu que elas fossem determinadas como DCs (GROUARD et al.,
1997). Em termos de marcadores de superfície, estas células diferem das cDCs por
expressarem B220, Siglec-H e Bst2 (GROUARD et al., 1997; BLASIUS et al., 2006;
ZHANG, 2006). Funcionalmente estas células realizam pouca fagocitose, e são
apresentadoras de antígeno pouco competentes, uma vez que expressam baixo
MHC-II e portanto são ineficientes na função de iniciar a resposta de linfócitos T
CD4+ (REIZIS et al., 2011).
As células dendríticas convencionais ou cDCs são as células
dendríticas originalmente descritas por Steinman e colaboradores, e receberam este
nome para diferenciá-las das pDCs. A definição fenotípica das cDCs está em
constante evolução e tende a continuar com as novas tecnologias que vem sendo
desenvolvidas. Na membrana celular, as cDCs expressam constitutivamente
marcadores hematopoiéticos, como o CD45, MHC-II e CD11c. As DCs não possuem
a grande maioria dos marcadores de células T, células B, células NK, granulócitos e
eritrócitos. As cDCs são eficientes na fagocitose, além do processamento e
apresentação de antígenos. Como estas células possuem um período de meia vida
curta (aproximadamente 3-5 dias), a sua reposição ocorre continuamente por células
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precursoras da medula óssea, um processo dependente da citocina Flt3L
(WASKOW et al., 2008).
As cDCs podem ser divididas ainda em duas populações de
características fenotípicas e funcionais distintas. Uma pequena população que é
positiva para o marcador de membrana CD8α e uma grande população
complementar que expressa o marcador de membrana CD4 (VREMEC et al., 1992;
VREMEC et al., 2000). As DCs CD8α+ são células eficientes na apresentação
cruzada de antígenos exógenos em moléculas de MHC I para linfócitos T CD8+
(DEN HAAN; LEHAR; BEVAN, 2000; POOLEY; HEATH; SHORTMAN, 2001). Em
contrapartida as DCs CD4+ de forma geral são conhecidas como fracas
apresentadoras de antígeno in vivo, mas podem ser mais eficientes na ativação de
células T CD4+ via MHC-II (DUDZIAK et al., 2007; KAMPHORST et al., 2010).
Estudos identificaram ainda duas subpopulações em órgãos perífericos não linfóides
com funções análogas e os mesmos requisitos de desenvolvimento das cDCs
CD8α+ e CD4+. Nos tecidos não linfóides perífericos as células CD8α+ não
apresentam – ironicamente – o marcador CD8α e são identificadas alternativamente
pela expressão da integrina CD103 ( GINHOUX et al., 2009; EDELSON et al., 2010).
De maneira similar, o CD4 não é expresso nos órgãos periféricos, e as DCs nestes
tecidos são identificadas pela alta expressão de CD11b (HEATH; CARBONE, 2009).
A ontogenia das DCs sugere que os progenitores destas células
possam ser tanto células tronco linfóides progenitoras comuns (CLPs), quanto
células tronco mielóides progenitoras comuns (CMPs), com evidências indicando
que a grande maioria é proveniente deste último grupo, como sugerido por
Schlenner et al. (2010). A primeira população precursora gerada a partir das CMPs
capaz de dar origem a DCs são as células progenitoras de macrófagos-DCs (MDPs)
(FOGG et al., 2006; AUFFRAY et al., 2009). Estas tem a capacidade de gerar pDCs,
cDCs, monócitos e macrófagos, mas não neutrófilos e outras linhagens mielóides.
Mais recentemente, foram descobertas as células progenitoras comuns de células
dendríticas (CDPs), que vêm imediatamente abaixo das MDPs e possuem potencial
para dar origem apenas às pDCs e cDCs (NAIK et al., 2007; ONAI et al., 2007).
Dentre os fatores de crescimento que regulam a diferenciação das
DCs e dos macrófagos, os mais importantes são o Flt3L e o fator estimulador de
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colônia de macrófagos (M-CSF), respectivamente (SCHMID et al., 2010). A
expressão de Flt3 é mantida durante todo o desenvolvimento das DCs e nas células
já diferenciadas, mas não em macrófagos. A expressão de M-CSFR, por sua vez, é
mantida em macrófagos maduros mas passa a ser pouco expresso em DCs
(SCHMID et al., 2010). No entanto, outros fatores estão ligados a geração destas
células, como por exemplo o GM-CSF (KINGSTON et al., 2009). A associação
destes fatores somados ao microambiente onde as células precursoras estão
inseridas são cruciais na determinação da geração das DCs ou de macrófagos in
vivo.
A

relação

próxima

entre

os

precursores

de

DCs

e

os

monócitos/macrófagos reflete na dificuldade encontrada por diversos grupos em
encontrar marcadores específicos para a primeira. Esta dificuldade se traduziu em
décadas de ceticismo de alguns pesquisadores, – que nos últimos anos ainda
persiste (HUME, 2008) – inclusive em relação a existência propriamente dita das
DCs desde a sua descoberta. Além disso, o uso de marcadores de membrana para
diferenciar as linhagens têm sido problemáticos devido a grande heterogenicidade
destes marcadores de acordo com o estado de maturação e localização anatômica
destas células. Embora ainda não tenha sido encontrado um marcador universal e
específico para as DCs, avanços têm sido obtidos nesta área, principalmente com o
advento dos programas transcripcionais, sendo que recentemente, um marcador
promissor foi identificado. O fator de transcrição dedo de zinco 46 (zbtb46) no
sistema imune é restrito a linhagem de cDCs (MEREDITH et al., 2012; SATPATHY
et al., 2012). Especificamente, o zbtb46 começa a ser expresso na fase de pre-cDC
e continua expresso nas cDCs esplênicas CD8+ e CD11b+, e em cDCs CD103+ de
tecidos não-linfóides, enquanto é ausente em monócitos e macrófagos (MEREDITH
et al., 2012; SATPATHY et al., 2012) A identificação deste e de outros marcadores
de DCs são promissoras e podem fornecer pistas importantes no reconhecimento e
manipulação de populações de DCs com alta especificidade.
As DCs se distribuem amplamente por todo o organismo,
localizando-se principalmente na pele, nas mucosas, mas também no sangue e nos
espaços intersticiais de muitos órgãos e tecidos (MAHNKE et al., 2002). Este
posicionamento, que depende da expressão de uma série de moléculas de adesão,

34
quimiocinas e receptores de quimiocinas pelas DCs, é estratégico para o mecanismo
inato de captura de antígenos. Após a captura destes, as DCs migram para os
órgãos linfóides pelos vasos linfáticos aferentes em um processo controlado pelo
receptor de quimiocina C-C 7 (CCR 7) (OHL et al., 2004), onde entram em contato
com as zonas de células T para iniciar as respostas imunes adaptativas (ALLAN et
al., 2006).
De forma a realizar estas funções, as cDCs existem em dois estados
funcionais distintos (BANCHEREAU et al., 2000; MELLMAN; STEINMAN, 2001). As
células presentes nos tecidos periféricos possuem um papel voltado a vigilância e a
captura de agentes microbianos. Para executar este papel, estas células possuem
alta capacidade endocítica, mas baixa expressão dos MHC I e II e foram
denominadas células dendríticas imaturas (iDCs). Após entrar em contato com os
agentes microbianos ou estímulos inflamatórios, estas células passam por uma série
de mudanças, na qual perdem sua capacidade endocítica e passam a apresentar
um fenótipo favorável a apresentação antigênica e ativação de linfócitos. Estas
mudanças incluem uma reorganização citoplasmática, transporte dos complexos
peptídeo-MHC para a superfície celular e aumento de moléculas co-estimuladoras
de linfócitos, como o CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2) (BANCHEREAU et al., 2000).
Estas células, por sua vez foram denominadas células dendríticas maduras e são as
principais estimuladoras das respostas de linfócitos T, como descrito em reações
mistas de leucócitos primeiramente por Steinman et al. (1983).
O destino das células T auxiliares (do inglês helper) (TH) virgens (do
inglês naïve) é determinado por três sinais oriundos de DCs maduras. O primeiro
sinal resulta da ligação da molécula de MHC-II conjugada com o peptídeo antigênico
derivado dos patógenos no receptor de célula T (TCR), e determina a especificidade
antigênica da resposta. A iniciação da polarização dos linfócitos também necessita
de um segundo sinal, que é a ligação das moléculas co-estimuladoras das DCs
(CUNNINGHAM; LAFFERTY, 1977), como o CD80 e o CD86 nos receptores CD28
dos linfócitos. A ausência deste sinal pode levar os linfócitos a um estado de
anergia, induzindo tolerância. Após a ativação dos linfócitos pelas DCs através dos
sinais 1 e 2, os linfócitos rapidamente expressam CD40L. Este receptor se liga ao
CD40 das DCs e forma fortes conexões entre as duas células, resultando em uma
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ativação contínua de fatores de transcrição, como o NF-κB (O’SULLIVAN; THOMAS,
2002).
Além destes dois primeiros sinais, as DCs secretam uma série de
citocinas específicas determinadas pela natureza antigênica que promoveu sua
maturação. Essas citocinas fornecem o último sinal para o desenvolver os linfócitos
em células protetoras efetivas. Várias citocinas com capacidade de polarização de
linfócitos TH derivadas das DCs foram identificadas. Dentre as citocinas mais
consolidadas estão as responsáveis pela polarização de linfócitos TH do tipo 1 (TH1),
como a Interleucina-12 (IL-12), IL-23, IL-27 (TRINCHIERI, 2003), interferons do tipo
1 (IFNs) (KADOWAKI et al., 2000) e as moléculas de adesão intracelular 1 (ICAM1)
(SALOMON; BLUESTONE, 1998). Dentre os fatores de polarização dos linfócitos
TH2 estão as proteínas quimiotáticas de monócitos (MCP-1, também conhecidas
como CCL2) e os ligantes de OX40 (OX40L) (OHSHIMA et al., 1998). Por fim, entre
os fatores polarizadores de linfócitos T reguladores, estão a IL-10 e o fator de
transcrição do crescimento (TGF-β) (GROUX et al., 1996; ZELLER et al., 1999).
As DCs podem reconhecer patógenos diretamente ou indiretamente,
através de fatores como citocinas e quimiocinas produzidos por outras células em
resposta a uma infecção. Embora sinais indiretos na forma de fatores endógenos
possam alertar as DCs, a ativação direta através dos PAMPs são cruciais para a
indução das respostas das células T. O reconhecimento dos PAMPs é mediado
pelos receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) tais como os receptores do
tipo Toll (PALUCKA; BANCHEREAU, 2002) e os receptores de lectina do tipo C
(CLR). Os padrões moleculares que são reconhecidos por estes receptores são
indispensáveis para o ciclo vital dos patógenos, e a sua estrutura ou localização
celular diferem do hospedeiro, permitindo a sua distinção pelas células sentinelas. O
TLR é capaz de detectar componentes da parede celular na superfície de bactérias,
fungos e protozoários ou estruturas dos ácidos nucléicos de batérias e vírus em
compartimentos

endossomais

especiais

(PALUCKA;

BANCHEREAU,

2002),

enquanto o CLR está envolvido no reconhecimento de padrões de carboidratos
associados aos patógenos (MCGREAL; GORDON, 2004). Notavelmente, tanto a
exposição aos PAMPs, como o contato com com os fatores teciduais pode promover
a polarização das iDCs em mDCs efetoras que seletivamente influenciam a
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diferenciação das células TH virgens nos subtipos TH1, TH2 e células T reguladoras.
Os principais fatores teciduais, bem como o tipo de polarização que eles produzem,
está exemplificado na Tabela 1.
Tabela 1 – Fatores teciduais do tipo 1, tipo 2 e reguladores

Fatores Teciduais

Tipo 1

Tipo 2

Reguladores

Citocinas

IFN-γ, IFN-α/β

IL-4, IL-5, IL-9, IL-

IL-10, TGF-β,

IL-12p70, TNF-β,

13, IL-25, TSLP

TSP1

IL-18, IL-27
Quimiocinas

CXCL9, CXCL10,

CCL2, CCL7,

CCL21

CCL8, CCL13,
CCL17

Fatores co-

ICAM1

OX40L

estimuladores

PD1/PD2L, CTLA4,
GITRL, CD47,
SIRP-α

Eicosanóides

PGE2

Outros

Histamina

Legenda: Fatores que polarizam as células dendríticas. CCL, ligante de quimiocina CC; CTLA4,
antígeno 4 associado ao linfóc-ito T citotóxico; CXCL, ligante de quimiocina CXC; GITRL, receptor
relacionado ao ligante de TNF induzido por glicocorticóide; ICAM, molécula intercelular de adesão 1;
IFN, interferon; IL, interleucina; PD, receptor de morte programada; PGE2, prostaglandina E2; SIRP-α,
proteína-α reguladora de sinal; TGF-β, fator de crescimento transformador β; TNF-β, fator de necrose
tumoral β; TSP1, trombospondina; TSLP, linfopoetina estromal tímica.
Fonte: Modificado de (KAPSENBERG, 2003).

Além de ativar as células T virgens e instigar respostas efetivas dos
linfócitos T, atualmente também é reconhecido que as DCs também são importantes
para a indução e manutenção da tolerância periférica de células T (STEINMAN;
HAWIGER; NUSSENZWEIG, 2003). Diversos mecanismos pelos quais as DCs
induzem a tolerância imune têm sido descritos, incluindo o bloqueio da expansão
clonal e a indução da anergia de células T, deleção de células T, expressão de
moléculas imunomoduladoras, produção de fatores imunossupressores e indução de
células T reguladoras (Tregs). Dois grupos de Tregs foram definidas: Tregs que ocorrem
naturalmente, provenientes do timo (nTregs), e Tregs adaptativas que são induzidas na
periferia (iTregs) (BILATE; LAFAILLE, 2012; JOSEFOWICZ; RUDENSKY, 2012). As
nTregs aparentemente são capazes de suprimir as respostas imunes principalmente
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por mecanismos contato-dependentes, incluindo a diminuição da expressão das
moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86 por um mecanismo de trans-endocitose
mediado por CTLA-4 (QURESHI et al., 2011). Uma das iTregs mais bem
caracterizadas é a célula T regulatória do tipo 1 (Tr1). Estas células são induzidas a
partir das células T virgens e controlam as respostas imunes principalmente através
da produção de citocinas imunossupressoras (IL-10 e TGF-β), mas também agem
lisando células alvo de origem mielóide (EZZELARAB; THOMSON, 2011).
O uso de DCs tolerôgenicas têm sido extensivamente estudado com
o objetivo de prolongar a sobrevivência de órgãos transplantados e ao mesmo
tempo reduzir o uso de drogas imunossupressoras (EZZELARAB; THOMSON,
2011). Ainda, o uso destas células têm sido expandidas no desenvolvimento de
imunoterapias para doenças autoimunes. Neste caso, as DCs tolerogênicas são
utilizadas em terapias celular autólogas, no qual células precursoras de DCs são
isoladas do paciente, diferenciadas ex vivo em DCs tolerogênicas, carregadas ou
não com auto-antígenos alvo, e injetadas de volta nos pacientes, resultando em um
decréscimo da resposta inflamatória (HILKENS; ISAACS, 2013).
Em contraste com a sua tolerogenicidade inerente, a capacidade das
DCs de estimular respostas efetivas de células T faz com que estas células possuam
também propriedades terapêuticas imunoestimuladoras (FINKELMAN et al., 1996).
Estes atributos têm sido utilizados principalmente em estudos envolvendo vacinas
antitumorais (BARBUTO et al., 2004). O princípio envolve fornecer peptídeos
antigênicos tumorais às DCs, que por sua vez ativariam linfócitos T citotóxicos (CTL)
direcionados às células tumorais. Nos últimos anos várias estratégias têm sido
empregadas para gerar vacinas antitumorais envolvendo as DCs, como pulsar as
estas células com peptídeos ou proteínas; transfectar as DCs com ácido
desoxiribonucléico (DNA) e ácido ribonucléico (RNA); carregar as DCs com as
células tumorais e com lisados destas; infectar as DCs com vetores bacterianos,
fúngicos ou virais. Somadas as técnicas de carregamento de antígeno pelas DCs,
drogas específicas têm sido utilizadas para facilitar a captura dos antígenos tumorais
pelas DCs e para aumentar a expressão das moléculas co-estimuladoras destas in
vivo. Ainda, o uso de adjuvantes induz a maturação das DCs, consequentemente
levando a um aumento da ativação de CTLs direcionadas ao tumor (YONG et al.,

38
2012).
Embora a imunoterapia contra o câncer – que envolve, dentre
outras, o uso de vacinas antitumorais com DCs geradas ex vivo – seja promissora,
cada etapa da montagem da resposta imune está sujeita a regulação por sinais
negativos, como por exemplo a exaustão e anergia das células T no microambiente
tumoral. Ainda, as células tumorais possuem mecanismos de escape das
ferramentas citotóxicas dos linfócitos. As Tregs parecem também serem fundamentais
no favorecimento dos tumores (PALUCKA et al., 1997). Todos estes obstáculos
dificultam a eficácia das vacinas antitumorais de DCs. Portanto, o uso de
abordagens que potencializem a ativação imune provocada pelas DCs serão críticas
no melhoramento das respostas de CTLs direcionadas às células tumorais. As
estratégias mais eficazes no combate à doença provavelmente serão aquelas que
irão associar sinergicamente a imunoterapia com outras terapias, como por exemplo
a quimioterapia e a cirurgia.
Alguns trabalhos avaliaram as DCs em um contexto neuroimune. O
grupo de Truckenmiller vêm mostrando a ação da corticosterona nas DCs. Em um
dos trabalhos, eles mostraram que a ligação de corticosterona nos receptores de
glicocorticóides das DCs suprimiu a formação dos complexos peptídeo-MHC-I
reduzindo sua habilidade em ativar células T (TRUCKENMILLER et al., 2005). Em
outro trabalho, o grupo também mostrou que a ligação de corticosterona nos
receptores de glicocorticóides influi na maturação e na produção de citocinas das
DCs (ELFTMAN et al., 2007). Ainda, foi demonstrado que a corticosterona, ou o
estresse são capazes de reduzir a apresentação cruzada de antígenos, em um
modelo utilizando ovalbumina (OVA) e células T com receptores específicos para
este peptídeo (HUNZEKER et al., 2011).
O SNS também parece exercer efeitos nas DCs, a partir da liberação
de noradrenalina na periferia. Este neurotransmissor por sua vez, pode ligar a
receptores adrenérgicos presentes nas DCs, uma vez que estas células possuem
mRNA para estes receptores (MAESTRONI, 2000; MAESTRONI; MAZZOLA, 2003).
A ligação de agonistas colinérgicos em receptores adrenérgicos de DCs é capaz de
modular a produção de citocinas, migração e capacidade de apresentação de
antígeno destas células (MAESTRONI, 2000; MAESTRONI, 2002; SEIFFERT et al.,
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2002; MAESTRONI; MAZZOLA, 2003). Ainda, Saint-Mezard et al. (2003) mostraram
que estresse psicológico é capaz de exercer um efeito adjuvante em DCs, efeito este
mediado pela noradrenalina.
Os efeitos do SNP nas DCs foram pouco estudados, mas sabe-se
que estas células em camundongos possuem mRNA para todas as subunidades de
receptores muscarínicos e subunidades de receptores nicotóinicos α2, α5, α6, α7, β2
e β4 (KAWASHIMA et al., 2007). A acetilcolinestarese (AChE) é constitutivamente
expressa

em

DCs.

Em

contrapartida,

as

DCs

não

apresentam

colina

acetiltransferase (ChAT), mas o tratamento com LPS é capaz de induzir a
expresssão desta enzima (KAWASHIMA et al., 2007). Embora estas células
apresentem uma maquinaria colinérgica, os efeitos biológicos da ligação de
antagonistas e agonistas nestes receptores, bem como as células usam estas
enzimas ainda é pouco compreendido. Ainda, trabalhos envolvendo a modulação de
DCs in vitro com nicotina são um pouco controversos na literatura. Existem estudos
demonstrando que este agonista tem um efeito estimulatório em DCs (GAO; WAN;
GU, 2007; GAO et al., 2011), enquanto outros têm demonstrado um efeito
imunossupressor nestas células (NOURI-SHIRAZI; GUINET, 2003; NOURI-SHIRAZI;
TINAJERO; GUINET, 2007).
Em um trabalho recente de doutorado realizado no nosso grupo de
pesquisa, foi demonstrado em um modelo de indução de resposta imune pela
imunização com OVA, que o tratamento com a anabasina – um agonista de
receptores nicotinícos do tipo α7 – foi capaz de diminuir a expressão de moléculas
co-estimuladoras de DCs de linfonodos in vivo sete dias após a imunização, de
diminuir a produção de IL-12 intracelular nas DCs esplênicas e geradas a partir da
medula óssea ex vivo e foi capaz de diminuir a resposta de hipersensibilidade tardia.
No entanto, o mesmo tratamento também aumentou a expressão de NF-κB e de
moléculas co-estimuladoras em DCs de baço (PINHEIRO, 2012), confirmando que
os efeitos dos mediadores do sistema nervoso parassimpático em DCs ainda são
nebulosos.
Desta maneira, a partir de evidências da existência de conexões
muito próximas entre terminações nervosas e células imunes e de indicações da
interação do sistema colinérgico com células reguladoras da imunidade, somados ao

40
fato da inexistência na literatura da observação dos efeitos do nervo vago sobre as
DCs, este trabalho teve como objetivo verificar a interferência da via vagal na
modulação das DCs in vivo e geradas a partir de precursores da medula óssea ex
vivo.

Objetivos
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
Analisar a influência da via vagal sobre células dendríticas geradas a
partir de células precursoras da medula óssea utilizando o modelo de vagotomia
cervical unilateral em camundongos C57BL/6.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar a vagotomia cervical unilateral (VCU) e a partir de
então:
a) Avaliar a resposta imune celular in vivo através do teste de DTH.
b) Verificar o fenótipo, função fagocítica e apresentação de
antígeno de células dendríticas derivadas da medula óssea dos
animais parcialmente vagotomizados.
c) Determinar a resposta proliferativa de linfócitos OT-II frente ao
co-cultivo com células dendríticas derivadas da medula óssea
dos animais parcialmente vagotomizados.
d) Avaliar a produção de citocinas do co-cultivo celular de células
dendríticas

derivadas

da

medula

óssea

parcialmente vagotomizados com linfócitos OT-II.

dos

animais
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Material e Métodos
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 ANIMAIS
Foram utilizados camundongos fêmeas das linhagens C57BL/6 e
OT-II (animais transgênicos com receptores de células T específicos para OVA) com
idades variando entre 8-12 semanas. Os animais foram acondicionados em salas
com controle de temperatura (22º ± 2ºC), humidade (65-70%) e luz artificial (ciclo
12h claro/12h escuro, luzes acendendo as 7:00 da manhã), em gaiolas de
polipropileno com acesso ad libitum a ração Nuvilab® para roedores (Companhia
Nuvital) e água filtrada. Maravalha estéril foi utilizada como leito para os animais. Os
camundongos foram procedentes do biotério do Departamento de Patologia,
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, no qual
eles também foram mantidos durante todos os experimentos. Os animais foram
utilizados seguindo as normas e procedimentos éticos relativos ao uso de animais de
laboratório do Comitê de Ética da FMVZ – USP (2330/2011).
4.2 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
A técnica de vagotomia cervical unilateral (ou vagotomia parcial) foi
baseada e adaptada de (VAN WESTERLOO et al., 2005). Sucintamente, os animais
foram submetidos à analgesia com 0,1 mg/kg de fentanil, por via subcutânea e
anestesiados com quetamina e xilazina nas doses de 0,05 mg/g e 0,02 mg/g de
peso corporal, respectivamente, por via intraperitoneal. Uma incisão mediana ventral
cervical foi realizada para expor o tronco vagal direito, o qual foi separado da artéria
carótida e seccionado (Figura 3). A síntese da pele foi realizada com pontos isolados
simples com fio nylon. Nos animais sham, a intervenção cirúrgica foi semelhante ao
grupo denervado, porém o nervo não foi transeccionado. A vagotomia unilateral foi
escolhida, pois a vagotomia cervical bilateral é letal em camundongos (VAN
WESTERLOO et al., 2005). Sete dias após os procedimentos cirúrgicos, os animais
foram utilizados para os experimentos subsequentes. A eutanásia foi realizada em
câmara de CO2.
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Figura 3 - O sistema vagal

Legenda: As principais vias são o vago cervical esquerdo que forma o tronco ventral e o vago cervical
direito que forma o tronco dorsal. As vias menores são constituídas pelos cruzamentos entre o vago
cervical esquerdo, que forma o tronco dorsal e o vago cervical direito que forma o tronco ventral. A
seta em azul mostra o local onde foi realizada a transecção do ramo vagal (ramo cervical direito).
Fonte: Modificado de (HORN; FRIEDMAN, 2005).

4.3 IMUNIZAÇÃO COM KLH IN VIVO
Camundongos foram imunizados com 100 µg de KLH (Hemocianina
de Megathura crenulata, SIGMA) emulsificado 1:1 em CFA (adjuvante completo de
Freund) ou apenas solução salina, na base da cauda (Figura 4). Após sete dias, os
animais foram sacrificados em câmara de CO2 para avaliação da reação de
hipersensibilidade do tipo tardia (DTH) e para avaliação do fenótipo e função
fagocítica DCs-dMO.
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Figura 4 – Fotografia exemplificando a injeção subcutânea na base da cauda dos camundongos

Fonte: (http://hookelabs.com/protocols/eaeAI_C57BL6/7-2nd%20injection_240px.png)

4.3.1 Ensaio de hipersensibilidade do tipo tardia (DTH)
A resposta de DTH foi utilizada como uma medida in vivo da
resposta imune celular após um estímulo antigênico. Esta foi calculada como a
diferença da espessura da pata dos camundongos antes e depois do desafio com o
antígeno da imunização. Após os sete dias de imunização com KLH, a medida da
espessura das patas esquerda e direitas foram realizadas com o auxílio de um
paquímetro digital e imediatamente depois a reação do DTH foi induzida pela injeção
intradérmica de 10 µL de uma solução de KLH (2 µg/mL em solução salina 0,9%) no
coxim plantar das patas esquerdas (Figura 5). Como controle, apenas o veículo
(solução salina 0,9%) foi injetado nas patas direitas. Após 12, 24 e 48 horas, a
espessura das patas controle (salina) e desafiadas (KLH) foram medidas. As
respostas de DTH foram expressas em relação a magnitude do edema das patas,
utilizando os seguintes cálculos: ∆ – [(espessura da pata da pata desafiada (KLH) –
espessura da pata controle (Salina)] onde ∆ = espessura da pata após o desafio –
espessura da pata antes do desafio.
Após a última avaliação, os animais foram eutanasiados em câmara
de CO2, e as patas foram coletadas e sua massa avaliada. O cálculo utilizado foi a
massa da pata esquerda (KLH) – a massa da pata direita (salina). Os resultados
foram expressos como média ± SEM.
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Figura 5 – Fotografia exemplificando a injeção intradermal no coxim plantar dos camundongos

Fonte: (http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S104620230600137X-gr4.jpg)

4.4 CÉLULAS NIH/3T3 SECRETORAS DE GM-CSF
A linhagem celular NIH/3T3 (fibroblasto de camundongo) (Figura 6)
transformada com o plasmídeo contendo o gene murino codificante do fator de
crescimento estimulador de colônia de granulócitos e monócitos (GM-CSF) foi
gentilmente cedida pela Profª. Drª. Marilene Demasi do Laboratório de Bioquímica e
Biofísica do Instituto Butantã com o objetivo de se obter o GM-CSF e utilizá-lo na
geração de DCs. Informações sobre a construção do plasmídeo e transformação
celular estão em Qin et al., 1997, Ohl et al., 2004 e Schüler; Blankenstein, 2002.

48
Figura 6 – Células NIH/3T3 em cultura

Fonte: (http://www.atcc.org/~/media/Attachments/7/5/3/F/1825.ashx)

4.5 CULTIVO DAS CÉLULAS NIH/3T3
As células NIH/3T3 foram mantidas em cultivo em meio RPMI-1640
(Gibco) suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF – LGC Biotecnologia)
penicilina (100 U/mL) (Gibco), estreptomicina (100 µg/mL) (Gibco) e L-Glutamina
(Gibco) (2 mM). Para obtenção do sobrenadante contendo GM-CSF, foram seguidas
as orientações de um trabalho prévio (PIASSA-FILHO, 2010), com algumas
alterações. Sucintamente, 3,75 x 105 células foram contadas em câmara de
Neubauer e semeadas em uma garrafa T225 contendo 8 mL de meio de cultura. No
4º dia o meio de cultura foi removido, centrifugado e devolvido para a garrafa com
mais 8 mL de meio de cultura fresco. Após uma semana, as células foram
suspendidas com tripsina (Gibco), centrifugadas e o sobrenadante foi coletado e
armazenado a -80°C para posterior avaliação da concentração.
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Figura 8 – Diagrama da geração de DCs-dMO

Legenda: A Figura demonstra o processo para obter as células dendríticas derivadas da medula
óssea. Tanto as tíbias, quanto os fêmures foram dissecados, removendo-se os tecidos adjacentes. As
extremidades dos ossos foram cortadas e as células da medula óssea foram retiradas com um jato de
meio RPMI. Após a eliminação das hemácias, as células da medula óssea foram cultivadas por 8 dias
na presença de GM-CSF para diferenciá-las em DCs.
Fonte: Modificado de (MUCCIOLI et al., 2011).

4.7 ANÁLISE DE MARCADORES FENOTÍPICOS DE MEMBRANA
4.7.1 DCs-dMO
Para avaliar o estágio de maturação in vitro das células dendríticas
geradas a partir da medula óssea foram analisadas a expressão de moléculas de
superfície, selecionando a população positiva para as moléculas CD11c e IAb (MHCII), e desta população foi avaliada a frequência e a intensidade das moléculas coestimulatórias CD80 e CD86 por citometria de fluxo, uma vez que a expressão
aumentadadestes marcadores é comumente associada a células dendríticas
maduras.
Em suma, as células obtidas no item 4.7 foram marcadas com os
anticorpos CD11c, IAb, CD80 e CD86 (Tabela 2) por 30 minutos no gelo e no escuro.
Pelo menos 5x105 células foram utilizadas na marcação. Após este período, as
células foram lavadas duas vezes, ressuspendidas em PBS e submetidas à leitura
em citômetro de fluxo. Pelo menos 10000 eventos foram obtidos de cada amostra.
Para a aquisição dos resultados foi utilizado o software Cellquest Pro (BD). Para a
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análise dos resultados foi utilizado o software Flowjo (TreeStar) versão 10 e Flowjo
versão 7.6.1 (TreeStar). Os resultados foram expressos em média geométrica ±
SEM. A Figura 9 detalha a estratégia para a seleção das populações celulares
obtidas para as análises.
Tabela 2 – Anticorpos monoclonais utilizados nos experimentos de fenotipagem e proliferação

Especificidade
Mouse

anti

Clone
- N418

CD11c
Mouse anti – IAb

Origem

Marcação

Armenian Hamster FITC

Fabricante
Biolegend

IgG
AF6120.1 Mouse

(BALB/c) PE

BD

IgG2a, κ
Mouse anti – CD80 16-10A1

Armenian Hamster APC

BD Biosciences

IgG2, κ
Mouse anti – CD86 GL-1

Rat IgG2a, κ

PerCP

Biolegend

Mouse anti – CD4

Rat (DA) IgG2a, κ

APC

BD

Mouse anti – CD3e 145-2C11 Armenian Hamster FITC

BD

RM4-5

IgG1, κ
Mouse anti – Vα2

B20.1

IgG2a, λ

PE

BD Pharmingen

Mouse anti – CD3e 145-2C11 Armenian Hamster PE

BD Pharmingen

IgG1, κ
Fonte: CRUZ, 2013.
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Figura 9 – Esquema demonstrando a seleção das populações avaliadas por citometria de fluxo nos
experimentos de fenotipagem de DCs-dMO

Legenda: As setas indicam o fluxo de análise dos dados obtidos.
Fonte: CRUZ, 2013.

4.7.2 Imunofenotipagem de linfócitos de animais OT-II
Os animais OT-II são camundongos transgênicos que carregam um
transgene que codifica um receptor de célula T (V-α2 e V-β5) específicos para o
peptídio da ovalbumina de frango (323-339) apresentado pela molécula do MHC de
classe II H2-Ab1 (I-Ab) (BARNDEN et al, 1998).
Antes dos experimentos foi necessário avaliar se os camundongos
apresentavam um fenótipo de animais OT-II, ou seja, se apresentavam
majoritariamente receptores específicos para OVA. Para tal, o sangue dos animais
foi coletado pela cauda, as hemácias foram lisadas com tampão de lise ACK e os
leucócitos foram marcados com os anticorpos anti-CD4 (para seleção dos linfócitos
T helper) e anti-Vα2 (subunidade do receptor da células T) (Tabela 2) por 30 minutos
a 4°C no escuro. Em seguida, as células foram lavadas com PBS duas vezes,
ressuspendidas e então os eventos foram adquiridos em citômetro de fluxo
FACSCalibur (Becton & Dickinson). Para a aquisição dos resultados foi utilizado o
software Cellquest Pro (BD). Para a análise dos resultados foi utilizado o software
Flowjo (TreeStar) versão 10 e Flowjo versão 7.6.1 (TreeStar). A Figura 10 mostra a
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seleção das populações obtidas para as análises. Os camundongos selecionados
para os experimentos de proliferação foram aqueles que continham linfócitos T CD4+
expressando majoritariamente a subunidade V-α2 [Figura 10, (a)]. Os camundongos
que continham poucos linfócitos T CD4+ positivos para a subunidade V-α2 foram
descartados para os experimentos subsequentes [Figura 10, (b)].
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Figura 10 – Esquema demonstrando a seleção das populações avaliadas por citometria de fluxo nos
experimentos de fenotipagem

Legenda: As setas indicam o fluxo de análise dos dados obtidos. Em (A), camundongos que foram
selecionados para os experimentos de proliferação por conterem linfócitos T CD4 que expressam
majoritariamente a subunidade V-α2. Em (B), camundongos que foram descartados para os
experimentos posteriores de proliferação por conterem poucos linfócitos T CD4 positivos para a
subunidade V-α2.
Fonte: CRUZ, 2013.

56
4.8 ENSAIO DE FAGOCITOSE
Para avaliar a capacidade fagocítica das DCs-dMO, 2x105 células
foram incubadas com Staphylococcus aureus mortos e corados com iodeto de
propídio (SAPI) e anticorpo monoclonal anti-CD11c (Tabela 2) por 1 hora em estufa
a 37ºC. A reação foi parada com adição de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 3
mM gelado e lavagem das células. Estas foram então submetidas à leitura em
citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton & Dickinson). Pelo menos 10000 eventos
foram adquiridos. Foram consideradas a porcentagem de células que realizaram a
fagocitose, bem como a média da intensidade de fluorescência do SAPI nas células
positivas (Geometric Mean). Para a aquisição dos resultados foi utilizado o software
Cellquest Pro (BD). Para a análise dos resultados foi utilizado o software Flowjo
(TreeStar) versão 10 e Flowjo versão 7.6.1 (TreeStar). Os resultados foram
expressos em média ± SEM. A Figura 11, mostra a seleção das populações obtidas
para as análises.
Figura 11 – Esquema demonstrando a seleção das populações avaliadas por citometria de fluxo nos
experimentos de fagocitose de SAPI

Legenda: As setas indicam o fluxo de análise dos dados obtidos.
Fonte: CRUZ, 2013.

4.9 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO DE LINFÓCITOS OT-II
Para melhor avaliar a capacidade apresentadora de antígenos das
DCs-dMO, camundongos C57BL/6 foram submetidos à cirurgia (vagotomizados e
controles sham). Sete dias após a cirurgia, a medula óssea dos camundongos foi
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coletada para geração de DCs-dMO (como descrito no item 4.6). Após a geração
das DCs-dMO, estas, na concentração de 1x106 células/mL foram incubadas por 4
horas com 1 mg/mL de ovalbumina de grau II (SIGMA) em estufa de CO2 5% a 37ºC
para internalização da proteína. Em seguida, adicionou-se 1 µg/mL de LPS, para
induzir a maturação das células e estas retornaram à estufa por mais 24 horas. Os
linfócitos foram coletados e separados de baços provenientes de animais OT-II com
Ficoll-Paque PLUS™ (GE Healthcare Lifesciences). Sucintamente, 6 mL de
suspensão de esplenócitos foram adicionados sobre 3 mL de Ficoll-Paque PLUS™,
e então sucedeu-se uma centrifugação a 400 xg por 30 minutos sem freio (Figura
13). Os linfócitos foram então coletados da camada situada entre o plasma e o
Ficoll-Paque PLUS™ (Figura 12). As células obtidas foram então contadas em
câmara de Neubauer, o número de células ajustado, coradas com diacetato de
carboxifluoresceína succinimidil ester (CFSE) (5 µg/mL) por 20 minutos a 37ºC, e ao
final da incubação adicionou-se 2 mL de soro fetal bovino. As células foram lavadas
e semeadas na concentração de 2x105 células/poço em co-cultivo com as DCsdMO obtidas nas seguintes razões: 1:5, 1:25, 1:50 e 1:100 (2000, 4000, 8000 e
40000 DCs-dMO, respectivamente). O experimento foi realizado em placas de 96
poços de fundo em U e as placas foram incubadas em estufa de CO2 5% a 37ºC por
4 dias. O CFSE se liga de forma covalente a moléculas intracelulares através da
carboxyfluoresceína, um corante fluorescente. Portanto, quando uma célula marcada
com CFSE entra em divisão, a sua progênie carrega metade do número de
moléculas marcadas com carboxifluoresceína e detsa forma cada divisão celular
consegue ser avaliada medindo-se a diminuição correspondente da fluorescência
celular por citometria de fluxo. A base molecular da marcação com CFSE está
ilustrada na (Figura 13). Esta pode ser dividida em duas partes: 1) Entrada nas
células e 2) Marcação de proteínas. 1) Entrada nas células: A entrada do corante na
célula

é

mediada

pela

forma

diacetilada

do

corante,

o

diacetato

de

carboxifluoresceína succinimidil ester (CFDA, SE). O acetato faz com que o corante
fique altamente permeável às membranas, permitindo seu fluxo rápido através da
mesma. As esterases presentes na célula clivam os acetatos do CFDA, SE e
portanto levam a formação do CFSE, que é muito menos permeável e
consequentemente fica concentrado no interior celular. 2) Marcação das proteínas:
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Enquanto tanto o CFDA, SE e o CFSE possuem cadeias laterais amino-reativas de
succinimidil, apenas o CFSE é fluorescente. Geralmente o acrônimo CFSE, e não
CFDA, SE é utilizado para descrever o reagente e o procedimento de marcação em
um geral. (QUAH; PARISH, 2010).
Ao término das 96 horas, o sobrenadante do cultivo foi armazenado
a -80ºC, as células foram coletadas e a aquisição da proliferação foi realizada em
citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton & Dickinson). Para análise dos dados de
fluorescência, foram considerados os valores da % de divisões celulares e o índice
de proliferação das células. O índice de proliferação é o número total de divisões
dividido pelo número de células que entraram em divisão. Este índice leva em conta
as células que tiveram pelo menos uma divisão, ou seja, o valor reflete apenas as
células respondentes. Para a aquisição dos resultados foi utilizado o software
Cellquest Pro (BD). Para a análise dos resultados foi utilizado o software Flowjo
(TreeStar) versão 10 e Flowjo versão 7.6.1 (TreeStar). Os resultados foram
expressos como média ± SEM. A Figura 14 mostra a seleção das populações
obtidas para as análises.
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Figura 12 – Ilustração do procedimento de separação de linfócitos por Ficoll-Paque PLUS

Legenda: Inicialmente a tampa azul foi retirada do frasco (1). Após inverter várias vezes o frasco,
foram retirados 3 mL de Ficoll com uma seringa (2). O Ficoll foi então despejado em um tubo, e a
suspensão celular foi lentamente adicionada sobre a camada de Ficoll (3). As células foram então
centrifugadas, resultando na separação ilustrada em 4. A camada superior foi removida e os linfócitos
foram então coletados (5, seta azul). Para mais detalhes, ver texto.
Fonte: Modificado do manual do usuário Ficoll Paque Plus – For in vitro isolation of lymphocytes –
Amersham Biosciences.
(http://pro.unibz.it/staff2/sbenini/documents/Protein%20purification%20handbooks/Don't%20move/181
15269AB.pdf).
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Figura 13 – Representação dos eventos moleculares que ocorrem durante a marcação das células
com CFDA, SE).

Legenda: Para detalhes, ver o texto.
Fonte: (QUAH; PARISH, 2010).

Figura 14 – Esquema demonstrando a seleção das populações avaliadas por citometria de fluxo nos
experimentos de proliferação de linfócitos de camundongos OT-II

Legenda: As setas indicam o fluxo de análise dos dados obtidos.
Fonte: CRUZ, 2013.
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4.10 DOSAGEM DE CITOCINAS PRESENTES NO SOBRENADANTE DO COCULTIVO ENTRE AS DCs-dMO E OS LINFÓCITOS OT-II.
A dosagem de citocinas foi realizada pelo teste de Cytometry Bead
Array (CBA) Mouse Inflammation Kit (BD Biosciences) que pode ser utilizado para
medir quantitativamente TNF-α, IFN-g, IL-6, IL-12 p70, IL-10 e MCP-1 em uma única
amostra de sobrenadante. O CBA pode ser comparado ao método de ELISA
sanduíche e o protocolo de análise foi realizado de acordo com as instruções do
fabricante. De forma resumida, os nanobeads de captura e detecção, e as citocinas
recombinantes da curva padrão específicos para cada citocina analisada foram
diluídas nas concentrações recomendadas. Cada nanobead está ligado a anticorpos
específicos para a citocina/quimiocina a ser quantificada e apresenta fluorescências
diferentes, o que permite a diferenciação de cada citocina, em diferentes picos de
média da intensidade de fluorescência, como demonstrado na Figura 15.
Figura 15 – Gráficos ilustrativos dos plots de citometria no ensaio do CBA

Legenda: (a) Citograma que ilustra as populações de nanobeads da curva padrão para as diferentes
citocinas na concentração de 625 pg/mL. (b) Histograma que ilustra os picos de média da intensidade
de fluorescência para as diferentes populações de nanobeads.
Fonte: Modificado do manual do usuário do CBA mouse inflammation kit – BD Biosciences
http://www.bdbiosciences.com/documents/CBA_MouseInflammation_Kit_Manual.pdf.

Os reagentes foram adicionados aos tubos de citometria relativos
aos padrões e as amostras na seguinte ordem: suspensão de nanobeads de captura
(50 µL), padrões nas diferentes diluições e amostras (50 µL) e os nanobeads de
detecção (50 µL); essa mistura ficou sob incubação por 2 horas em temperatura
ambiente no escuro. Após o período de incubação os tubos contendo os padrões e
as amostras foram centrifugados a 250 xg por 5 minutos, lavados com PBS,
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centrifugados novamente e ressupendidos para leitura no citômetro de fluxo, com
deteminação da média da intensidade de fluorescência referente ao fluoróforo PE
(detector FL3). Os limites de detecção foram: IL-12p70 (10,7 pg/mL); TNF (7,3
pg/mL); IFN-γ (2,5 pg/mL); MCP-1 (52,7 pg/mL); IL-10 (17,5 pg/mL); IL-6 (5 pg/mL).
4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Todos os resultados foram expressos em média ± SEM. Diferenças
estatísticas foram calculadas utilizando o teste t de Student. Os resultados foram
considerados significativos quando p<0,05. Todas as análises estatísticas e os
gráficos resultantes foram gerados pelo software GraphPad Prism versão 6.0 para
Windows.

Delineamento Experimental e
Resultados
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5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS
5.1 AVALIAÇÃO DOS ANIMAIS NO PERÍODO PÓS-CIRÚRGICO
Embora seja evidente a transecção do nervo vago durante os
procedimentos cirúrgicos, um acompanhamento foi realizado para garantir que as
cirurgias foram bem sucedidas no que se diz respeito à vagotomia,a recuperação
dos animais e, assim, garantir a validade dos experimentos subsequentes. Portanto,
inicialmente foram realizadas pesagens dos animais desde o dia 0 (dia da cirurgia),
até o 11º dia (Figura 16).
Figura 16 – Esquema ilustrando as pesagens de acompanhamento do período pós-cirúrgico

Legenda: Dia inicial do experimento (dia 0), quando foi realizada a cirurgia, e os dias nos quais os
animais foram acompanhados através da massa corporal. F
Fonte: CRUZ, 2013.
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5.1.1 Resultados
Na curva de acompanhamento (Figura 17), pode-se notar que a
massa dos animais sham variou pouco, enquanto os animais vagotomizados
perderam massa acentuadamente nos dias 1 e 2 pós-cirurgia, muito provavelmente
por hipofagia. No entanto, a recuperação começou no 3º dia, no qual os animais
começaram a se alimentar normalmente e voltaram a ganhar massa. Embora os
animais vagotomizados não voltem a sua massa inicial (Dia 0), a curva mostra que
aproximadamente no 7º dia a massa dos dois grupos se apresenta muito próxima,
eliminando um possível viés da cirurgia que é a diferença de massa. Portanto todos
os experimentos subsequentes foram realizados após 7 dias de recuperação dos
procedimentos cirúrgicos.
Figura 17 - Curva de acompanhamento dos pesos médios dos animais submetidos a vagotomia ou
apenas o procedimento cirúrgico exploratório (sham)

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=12 animais/grupo/experimento).
Fonte: CRUZ, 2013.

5.2 EXPERIMENTO 1 – AVALIAÇÃO DA DTH
De forma a avaliar se a vagotomia seria capaz de alterar uma
resposta imune in vivo, realizamos o ensaio do DTH, no qual os animais foram
imunizados com KLH no 7º dia pós-cirurgia e 7 dias após a imunização foram
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desafiados com o mesmo antígeno. A espessura da pata foi então mensurada em
um período de 48 horas, com intervalos de 12 horas. No fim do experimento, os
animais foram eutanasiados e as patas tiveram a massa aferida (Figura 18 –
delineamento experimental).
Figura 18 – Esquema ilustrando o delineamento no experimento da avaliação da DTH. No dia 0, os
animais foram submetidos a vagotomia, ou apenas ao procedimento exploratório (sham)

Legenda: No 7º dia, os camundongos foram imunizados com KLH e CFA na proporção de 1:1. No 14º
dia, os animais foram desafiados com KLH na pata esquerda e salina na direita. Logo após o desafio
e durante 48 horas (com intervalos de 12 horas) a espessura das patas foi avaliada. Ao fim das 48
horas os animais foram sacrificados e as patas tiveram a massa aferida.
Fonte: CRUZ, 2013.
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5.2.1 Resultados
A Figura 19 mostra o desenvolvimento do inchaço das patas após o
desafio (hora 0). É possível observar que a imunização foi efetiva, pois ambos os
grupos desenvolveram um inchaço que começou 12 horas após o desafio e foi
significante a partir de 24 horas do mesmo. Embora a comparação entre o grupo
sham e o grupo Vgx não tenha resultado em diferenças estatisticamente
significantes, é possível observar que no grupo sham, o pico do inchaço foi atingido
24 horas após o desafio, e depois de 48 horas a inflamação já se apresentou
bastante reduzida. No caso do grupo Vgx, após 24 horas do desafio, uma certa
inflamação já pode ser observada, no entanto, foi só em 48 horas que a inflamação
se instaurou de fato.
Figura 19 - Curva representativa da magnitude do inchaço das patas dos animais submetidos a
vagotomia (Vgx) ou apenas ao procedimento cirúrgico exploratório (sham), imunizados e desafiados
com KLH

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=3 animais/grupo/experimento). Os
valores mostram a média ± SEM dos experimentos. (*) p<0,05 vs grupo sham na hora 0. (#) p<0,05
vs grupo Vgx na hora 0 (teste t de Student).
Fonte: CRUZ, 2013.
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A análise do inchaço das patas pela massa não mostrou nenhuma
diferença significante entre o grupo experimental quando comparado ao controle
(Figura 20).
Figura 20 - Figura representativa da medida da massa das patas dos animais submetidos a
vagotomia (Vgx) ou apenas ao procedimento cirúrgico exploratório (sham), imunizados e desafiados
com KLH

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=3 animais/grupo/experimento). Os
valores mostram a média ± SEM dos experimentos.
Fonte: CRUZ, 2013.

5.3 EXPERIMENTO 2 - FENÓTIPO E CARACTERÍSTICAS DE DCs-dMO
IMATURAS E MADURAS.
Antes de utilizar o sobrenadante das células NIH/3T3 contendo GMCSF para geração de DCs em cultura, a concentração do fator de crescimento
presente no meio foi avaliada. O método de obtenção do sobrenadante foi baseado
segundo Piassa-Filho, (2010). A metodologia utilizada para determinar a
concentração de GM-CSF foi o teste de ELISA Mouse GM-CSF ELISA MAX™
Standard (Biolegend) em diferentes diluições do sobrenadante. O teste determinou
que 3% do sobrenadante utilizado nos experimentos correspondeu a uma
concentração de 200 ng/mL. O GM-CSF foi utilizado nos experimentos
subsequentes que envolveram a diferenciação de DCs ex vivo.
As DCs foram então diferenciadas a partir de células precursoras da
medula óssea em cultura na presença do GM-CSF obtido. As DCs maduras foram
geradas a partir das DCs-dMO de animais vagotomizados ou controles através da
ativação com LPS. Está descrito na literatura que iDCs expostas a LPS aumentam a
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expressão de algumas moléculas de membrana, como o MHC-II, e as moléculas coestimuladoras, CD80 e CD86 (BANCHEREAU et al. 2000). A Figura 21 mostra o
delineamento do experimento.
Figura 21 – Esquema ilustrando o delineamento do experimento de fenotipagem das DCs-dMO
provenientes de animais Vgx e sham

Legenda: Sete dias após a cirurgia, os animais foram imunizados com KLH ou solução salina. As
células precursoras da medula óssea foram cultivadas por 7 dias com GM-GSF obtido de células
NIH/3T3. No 7º dia, as células receberam LPS como estímulo para maturação. Após 24 horas as
células foram avaliadas em citômetro de fluxo.
Fonte: CRUZ, 2013.

5.3.1 Resultados
A Figura 22 mostra os histogramas da expressão de CD11c+ nos
grupos estudados. Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos.
Embora o tratamento com LPS não tenha sido capaz de aumentar a % de células
MHC-II+ de forma significativa, é possível observar que na cultura de DCs gerada
haviam duas populações de MHC, uma com menor expressão (Low) e uma com
maior expressão (High) desta molécula (Figura 9 – Material e Métodos).
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+

Figura 22 – Histograma representativo da % de Células CD11c MHC-II geradas a partir de células
precursoras da medula óssea de camundongos

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=3 animais/grupo/experimento). Os
valores mostram a média ± SEM dos experimentos.
Fonte: CRUZ, 2013.

A população CD11c+ MHCIIHigh (Figura 23) foi escolhida para as
análises seguintes, pois esta população caracteriza mais fielmente as DCs maduras
do que a população CD11c+MHCIILow (BANCHEREAU et al., 2000). Desta forma, as
análises das moléculas CD80 e CD86 foram feitas a partir da seleção desta
população. O tratamento com LPS também não foi capaz de aumentar de forma
significante a quantidade de células expressando os marcadores CD80 e CD86
(Figura 23 – B e C).
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High

Figura 23 – Histogramas representativos da % de (A) células CD11c+MHC-II ; (B) células
High
+
+
High
+
CD11cMHC-II CD80 e (C) células CD11c MHC-II CD86 geradas a partir de células precursoras
da medula óssea de camundongos
(Continua)

A)

B)
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(Conclusão)

C)

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=3 animais/grupo/experimento). Os
valores mostram a média ± SEM dos experimentos. (*) p<0,05 em relação ao grupo sem tratamento
com LPS (teste t de Student).
Fonte: CRUZ, 2013.

Para determinar a quantidade de moléculas expressas nas células
positivas, foi avaliado a média da intensidade de fluorescência (MFI) das amostras.
Neste caso, o tratamento com LPS foi capaz de aumentar a IF referente ao MHC-II
nos grupos sham e Vgx (Figura 24 - A). O LPS também aumentou a IF referente ao
CD80 (Figura 24 – B) em todos os grupos estudados. No entanto, o tratamento não
foi capaz de alterar a fluorescência referente ao CD86 (Figura 24 – C).

73
Figura 24 – Histogramas representativos da média da intensidade de fluorescência (MFI) de (A)
+
High
+
High
+
+
High
+
células CD11c MHC-II ; (B) células CD11c MHC-II CD80 e (C) células CD11c MHC-II
CD86
geradas a partir de células precursoras da medula óssea
(Continua)

A)

+

CD80 MFI

B)
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(Conclusão)

C)

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=3 animais/grupo/experimento). Os
valores mostram a média ± SEM dos experimentos. (*) p<0,05 em relação ao seu relativo grupos sem
tratamento com LPS (teste t de Student).
Fonte: CRUZ, 2013.

5.4 EXPERIMENTO 3 - CAPACIDADE DE FAGOCITOSE DAS DCs-dMO
As DCs imaturas são células eficientes na captura de proteínas,
enquanto as DCs maduras alteram seu papel, no qual se tornam células
competentes na apresentação de antígeno (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998).
Através da citômetria de fluxo, foi investigado a capacidade das iDCs
de animais controle sham e de animais vagotomizados de fagocitar SAPI. A Figura
25 ilustra o delineamento do experimento.
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Figura 25 – Esquema ilustrando o delineamento do experimento de avaliação da fagocitose das DCsdMO de animais Vgx e sham

Legenda: Sete dias após a cirurgia, os animais foram imunizados com KLH ou solução salina. As
células precursoras da medula óssea foram cultivadas por 7 dias com GM-GSF obtido de células
NIH/3T3. No 7º dia, as células foram avaliadas em citômetro de fluxo.
Fonte: CRUZ, 2013.

5.4.1 Resultados
Como demonstrado na Figura 26, as DCs-dMO imaturas de ambas
as origens possuem capacidades fagocíticas similares. A análise da IF do SAPI nas
células CD11c+, mostrou uma redução no número de bactérias fagocitadas pelas
DCs-dMO provenientes de animais Vgx quando comparados ao controle sham (MFI:
Sham = 550,6; Vgx= 434,8) (Figura 27).
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% Células CD11c+ SAPI+

Figura 26 – Histograma representativo da % de Células CD11c+SAPI+ de DCs geradas a partir de
células precursoras da medula óssea de camundongos

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=3 animais/grupo/experimento). Os
valores mostram a média ± SEM dos experimentos.
Fonte: CRUZ, 2013.

CD11c+ SAPI+
MFI

Figura 27 – Média da intensidade de fluorescência (MFI) das células CD11c+ que realizaram
fagocitose do Staphylococcus aureus

Legenda: A Figura representa 2 experimentos independentes (n=3 animais/grupo/experimento). Os
valores mostram a média ± SEM dos experimentos. (*) p<0,05 em relação ao grupo sham salina
(teste t de Student).
Fonte: CRUZ, 2013.
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5.5 EXPERIMENTO 4 - PROLIFERAÇÃO DE LINFÓCITOS OT-II FRENTE A
APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENO DAS DCs-dMO
Os linfócitos dos camundongos transgênicos OT-II expressam um
transgene que codifica receptores específicos para ovalbumina (OVA) (BARNDEN,
et al, 1998) na maioria de seus linfócitos T CD4+. Inicialmente, os linfócitos do
sangue destes animais foram fenotipados para confirmar a expressão majoritária dos
receptores específicos para OVA (Figura 10 – Material e Métodos).
Os linfócitos dos animais positivos foram então isolados do baço e
semeados em co-cultivo com DCs-dMO geradas de animais sham ou Vgx que por
sua vez foram previamente carregadas com OVA (conforme descrito no item 4.9).
Após 4 dias, a proliferação dos linfócitos foi avaliada por citometria de fluxo e o
sobrenadante do cultivo foi coletado para análise de citocinas (Figura 28 –
delineamento experimental).
Figura 28 - Esquema ilustrando o delineamento do experiento de proliferação de linfócitos OT-II cocultivadas com DCs-dMO de animais Vgx e sham

Legenda: As células precursoras da medula óssea foram geradas em cultura por 7 dias. No 7º dia, as
células foram incubadas com OVA por 4 horas e em seguida receberam LPS como estímulo para
maturação. Após 24 horas as células foram incubadas emum co-cultivo de linfócitos obtidos de
animais OT-II marcados com CFSE. Após 96 horas, as células foram avaliadas quanto a proliferação
por citometria de fluxo.
Fonte: CRUZ, 2013.
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5.5.1 Resultados
Em todas as razões Linfócitos:DCs, como pode ser observado na
Figura 29, foi possível visualizar uma resposta de proliferação. A análise da % de
divisão das células mostrou uma proliferação crescente, de acordo com a
quantidade de DCs-dMO em cultura (Figura 30). No entanto, não foi possível
observar diferenças significantes entre os grupos sham e Vgx.
Figura 29 – Curvas de proliferação de linfócitos OT-II que foram co-cultivados com DCs-dMO de
animais (A) Vgx e (B) sham carregadas com OVA

Legenda: O grupo controle (C) consistiu de DCs-dMO que não foram incubadas com OVA. Nestes
histogramas, a razão Linfócitos:DCs é de 100.
Fonte: CRUZ, 2013.

79
Figura 30 – Histograma representativo da % de divisões de linfócitos OT-II que foram co-cultivados
com DCs-dMO carregadas com OVA
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Legenda: O grupo controle consistiu de DCs-dMO que não foram incubadas com OVA. A Figura é
representativa de 1 experimento (n=10 animais/grupo/experimento). Os valores mostram a média ±
SEM das replicatas de cada animal.
Fonte: CRUZ, 2013.

A Figura 32 mostra os histogramas relativos a concentração das
citocinas avaliadas. Pelo método empregado não foram encontrados níveis
detectáveis de IL-10 e IL-12 nos sobrenadantes das cultura. O perfil dos gráficos de
citocina são condizentes com o perfil do gráfico de proliferação (Figura 30), no qual
um aumento da proporção de Linfócitos:DCs, além de gerar uma maior proliferação
de células, também leva a um aumento gradual na produção de citocinas.
A análise da produção de IL-6 mostrou uma tendência de maior
produção de citocina pelo grupo Vgx, quando comparado ao grupo sham,
começando discreta na razão celular de 25, aumentando em 50 e se tornando
estatisticamente significante na proporção de 100. A análise do MCP-1 e do TNF-α
revelaram um perfil semelhante, embora não tenha sido encontrada diferença
estatística significante entre os grupos. Já os resultados do IFN-γ mostram uma
tendência de aumento de produção das citocinas que começa a partir de 5, e pode
ser vista também nas proporções de 25 e 100, embora não tenham sido
significantes. A proporção de 50, no entanto, revelou uma diferença significante
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entre os grupos estudados.
Figura 31 – Histogramas da concentração de citocinas presentes no sobrenadante do cultivo entre os
linfócitos OT-II e as DCs-dMO carregadas com OVA
(Continua)
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6. DISCUSSÃO
Evidências crescentes têm indicado o papel do nervo vago nas
respostas imunes, sendo o reflexo anti-inflamatório vagal um mecanismo importante
da comunicação neuro-imune na manutenção da homeostase. Particularmente, em
determinadas condições inflamatórias, as fibras aferentes do nervo vago levam as
informações períféricas da resposta imune ao SNC, que por sua vez envia sinais
anti-inflamatórios através das fibras eferentes do vago, culminando na liberação de
ACh nestes sítios. A ACh liberada, então, parece ser capaz de regular a função das
células imunes (TRACEY, 2002). Especificamente, trabalhos recentes foram
capazes de demonstrar a interação do nervo vago com linfócitos, que por sua vez,
são capazes de orquestar outras células imunes, como, por exemplo, os macrófagos
(ANDERSSON; TRACEY, 2012).
Em nosso trabalho, resolvemos avaliar uma possível função
moduladora do vago diretamente nas DCs, seja em seus marcadores de maturação,
ou até mesmo em ensaios funcionais, que pudessem indicar uma possível
colaboração do SNP na atividade destas células. Para isso, escolhemos o modelo
de vagotomia cervical unilateral (VCU), no qual um dos ramos do nervo vago foi
transeccionado, com o objetivo de reduzir a transmissão colinérgica em órgãos
periféricos, incluindo a medula óssea e o baço, que foram os órgãos alvo de
avaliação de DCs em nossos experimentos. Embora ainda não tenha sido
comprovado uma inervação vagal direta nestes órgãos, com algumas evidências
mostrando justamente o contrário – como no caso do baço (NANCE; SANDERS,
2007) –, ainda assim é possível especular que a influência do nervo vago não se
restrinja aos órgãos que inerva diretamente, visto a importância da integridade deste
no reflexo colinérgico anti-inflamatório na endotoxemia (BOROVIKOVA et al., 2000;
VIDA et al., 2011), na sepse (VAN WESTERLOO et al., 2005) e na atividade de
células T esplênicas (KARIMI et al., 2010).
Além disso, a maioria dos estudos in vivo ou ex vivo analisaram os
efeitos do nervo vago e de drogas agonistas colinérgicas nas células imunes em
contextos de respostas inflamatórias normalmente exacerbadas, como é o caso da
sepse, da pancreatite e de inflamações intestinais crônicas por exemplo, e
raramente em condições “não-inflamatórias”, sem estimulação antigênica microbiana
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ou auto-imune. Em nosso estudo, buscamos avaliar as duas situações: com e sem
desafio antigênico, pois por um lado o vago poderia exercer uma modulação tônica
no controle homeostático do sistema imune, – sem estímulos inflamatórios in vivo –
em especial no objeto de estudo deste trabalho: as DCs. No entanto, é possível
também argumentar que sem um estímulo antigênico o sistema imune não sofra
grandes alterações, uma vez que não precisa elaborar uma resposta inflamatória.
Por isso, em alguns experimentos nós utilizamos um estímulo antigênico para ativar
o sistema imune in vivo nos animais parcialmente vagotomizados que foi a
imunização com KLH, e subsequentemente avaliamos os parâmetros fenotípicos e
funcionais de células provenientes destes animais.
Ainda, em relação à vagotomia, o modelo de VCU foi escolhido, pois
a vagotomia subdiafragmática é problemática tanto na execução do procedimento,
devido as inúmeras ramificações do vago abaixo do diafragma tornando difícil a
transecção de todos os ramos como, ainda, pode confundir a interpretação dos
resultados experimentais, uma vez que ela remove tanto as fibras aferentes, como
eferentes vagais, o que não ocorre na VCU (HORN; FRIEDMAN, 2005).
As alterações na massa corpórea provocadas no período pósoperatório da vagotomia podem se explicadas pelo envolvimento do nervo com as
áreas cerebrais de controle de ingestão alimentar e saciedade. O hipotálamo está
relacionado com a regulação da ingestão alimentar, balanço energético e o Sistema
Nervoso Autônomo (SNA). O hipotálamo pode ser dividido em duas zonas
diferentes, de acordo com suas conexões, sendo que a área lateral do hipotálamo
(LHA) pertence à zona do SNA parassimpático e a área medial do hipotálamo,
principalmente o núcleo ventromedial (VMH), pertence à zona do SNA simpático
(ROZKOWSKA; FONBERG, 1971). A ingestão alimentar é controlada por estes
centros. No VMH está localizado o centro da saciedade e na LHA o centro da fome.
Estímulos elétricos na LHA aumentam a atividade vagal hepática e diminuem a
atividade da inervação esplâncnica, acompanhado de aumento da ingestão
alimentar. Por outro lado, a estimulação do VMH aumenta a atividade simpática e
reduz os efeitos vagais, provocando intensa hipofagia no animal. Ainda, lesões na
LHA causam diminuição da ingestão alimentar, do ganho de peso, perda de tecido
adiposo e protéico (ROZKOWSKA; FONBERG, 1971). Enquanto a vagotomia
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subdiafragmática leva a deficiências motoras gastrointestinais graves, na VCU, ao
contrário, os animais apresentam aumento de ingesta alimentar e ganho de massa a
níveis normais pouco tempo após o procedimento. Embora os efeitos colaterais da
cirurgia não sejam totalmente controláveis, uma vez que o vago está envolvido em
diversos processos fisiológicos, os animais foram acompanhados no período póscirúrgico e avaliados de forma geral, tomando-se cuidados para que estes efeitos
colaterais pouco interferissem nos parâmetros imunológicos.
De forma a avaliar a resposta imune in vivo de camundongos
parcialmente vagotomizados frente a imunização, nós realizamos o ensaio da DTH.
A DTH é uma reação inflamatória mediada principalmente por linfócitos T de
memória e macrófagos infiltrantes no local desafiado com o mesmo antígeno
previamente utilizado para a imunização (em nosso caso o KLH com adjuvante de
Freund). Para que a DTH seja eficientemente estabelecida, a imunização é um
processo fundamental. Na imunização, o agente antigênico é inoculado na presença
de um adjuvante, que gera uma reação inflamatória local mediada por células da
imunidade inata. Uma das populações de células inatas presentes no local desta
inflamação são as DCs, que uma vez que entram em contato com o antígeno
inoculado, migram para os órgãos linfóides e iniciam as respostas celulares
adaptativas antígeno-específicas. Como um de nossos objetivos era avaliar a
apresentação antigênica de DCs de animais Vgx, pareceu-nos relevante utilizar a
DTH como um modelo de apresentação antigênica in vivo.
Embora algumas alterações no perfil das curvas tenham sido
observadas, mas sem significância estatística, a conclusão deste experimento foi de
que a ausência da inervação vagal íntegra não foi capaz de alterar a resposta da
DTH nos camundongos, pois os animais Vgx desenvolveram uma resposta
inflamatória semelhante ao do grupo controle. Estes dados vão ao desencontro do
que foi descrito por (PINHEIRO, 2012), no qual o tratamento com anabasina foi
capaz de diminuir o edema nas patas dos camundognos, e também o trabalho de
(BOROVIKOVA et al., 2000), no qual o uso do CNI-1493 também foi capaz de
reduzir esta resposta inflamatória nas patas, em um mecanismo dependente do
nervo vago intacto. De qualquer forma, os antígenos utilizados nestes experimentos
foram diferentes do nossos (OVA e carragenina, respectivamente), e os estímulos
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colinérgicos também (anabasina e CNI-1943, respectivamente), o que pode explicar
parcialmente a diferença nos resultados. Além disso, a DTH é uma medida indireta
da atividade de DCs, uma vez que os linfócitos e macrófagos presentes nos sítios
inflamatórios também estavam sobre influência da VCU. Desta forma, experimentos
posteriores deste trabalho buscaram verificar a apresentação antigênica a partir de
outras metodologias.
Recentemente, diversos trabalhos vêm documentando os efeitos
biológicos da fumaça de cigarro (VASSALLO e CHEN, 2004; VASSALLO et al.,
2005; KROENING et al., 2008; VASSALLO et al., 2008) ou da nicotina sobre as DCs
(AICHER et al., 2003; NOURI-SHIRAZI; GUINET 2003; GUINET; YOSHIDA; NOURISHIRAZI, 2004; GAO; WAN; GU, 2007; NOURI-SHIRAZI; TINAJERO; GUINET,
2007; GAO et al., 2011;). A nicotina é um dos principais componentes do fumaça do
cigarro. Semelhante ao neurotransmissor do nervo vago – a ACh –, a nicotina é
capaz de se ligar e ativar receptores do tipo nicotínicos. Estes receptores estão
distribuídos ao longo do sistema nervoso central e periférico, e estão envolvidos na
transmissão de sinais nas junções neuromusculares e nos gânglios autonômicos.
Em adição, estes receptores também são encontrados em algumas células
endoteliais (MACKLIN et al., 1998), epiteliais (WANG, Y et al., 2001) e células do
sistema imune (DAVIES et al., 1982; KAWASHIMA et al., 2007), incluindo as DCs.
Aicher et al. (2003) demonstraram que a nicotina é capaz de elevar a
expressão de moléculas co-estimuladoras em DCs, aumentar a liberação de IL-12 e
IL-10 e aumentar a capacidade destas células de ativar linfócitos T. (GAO; WAN;
GU, 2007; GAO et al., 2011) também reportaram um papel estimulador da nicotina
em DCs, sendo que as DCs tratadas com este agonista colinérgico exibiram efeitos
anti-tumorais. Em contrapartida, (NOURI-SHIRAZI; GUINET, 2003) demonstraram
que na presença de nicotina, DCs derivadas de monócitos manifestaram
capacidades diminuídas de endocitose e fagocitose, produzirem níveis menores de
citocinas inflamatórias e uma menor capacidade de estimular células T através de
apresentação antigênica. Estudos adicionais demonstraram que a nicotina foi capaz
de alterar o desenvolvimento de DCs-dMO, gerando células com fenótipo de DCs
semi-maduras que levavam ao desenvolvimento de uma resposta do tipo TH2
(NOURI-SHIRAZI; TINAJERO; GUINET, 2007). Vassallo et al. (2005) demonstrou
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que o extrato da fumaça de cigarro, mas não a nicotina, foi capaz de suprimir a
ativação de células T por DCs em uma reação mista de linfócitos.
Em nossos estudos, não encontramos nenhuma alteração nos
marcadores de membrana das DCs-dMO de animais Vgx, além disso, as células
geradas responderam ao LPS aumentando a expressão de marcadores de
maturação, como o MHC-II e o CD80, como pôde ser observado pelo aumento da
fluorescência destes marcadores. Podemos concluir com estes resultados que nem
a modulação tônica do nervo vago, ou a ativação do sistema imune com um agente
antigênico (KLH) em animais parcialmente vagotomizados foram capazes de influir
de maneira significante com a geração das células na medula óssea e a sua
subsequente maturação ex vivo com LPS.
Contudo, as diferenças de marcadores fenotípicos nem sempre
refletem o lado funcional das DCs, sendo que mesmo com os marcadores de
membrana inalterados, estas células podem apresentar atributos funcionais
alterados, como aumento ou diminuição da endocitose e fagocitose; migração e
ativação de células T, como pode ser observado em alguns outros trabalhos
(MAESTRONI, 2002; MACIA et al., 2006;).
Neste âmbito, nossa investigação continuou avaliando estas células
em abordagens funcionais. Um dos achados inesperados do nosso trabalho foi que
a ausência parcial da modulação constitutiva do nervo vago sobre as DCs-dMO foi
capaz de diminuir a capacidade de fagocitose destas células no que diz respeito ao
número de bactérias fagocitadas nos animais não desafiados indicando um possível
efeito de controle do nervo sobre a captura de antígenos pelas DCs geradas na
medula óssea em condições sem desafios. No entanto, frente ao estímulo antigênico
proporcionado pela imunização com KLH, esta diferença não foi evidenciada talvez
porque os animais do grupo sham quando desafiados apresentou uma diminuição
na quantidadede bactérias fagocitadas e não necessariamente devido à uma
mudança na capacidade dos animais vagotomizados onde a intensidade de
fagocitose foi semelhante independente se desafiados ou não. Por outro lado,
enquanto o desafio foi capaz de modular a fagocitose nos animais sham, nos
animais vagotomizados este efeito não foi observado, e a possivel explicação para
tais achados nos parece nebulosa.
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Em relação à estimulação da proliferação de células T, que em
nosso trabalho foi demonstrada a partir da apresentação de OVA pelas DCs-dMO à
linfócitos transgênicos com TCRs específicos para peptídeos derivados desta
proteína, não foram encontradas diferenças entre o grupo experimental e o controle,
pois em ambos os cultivos os linfócitos proliferaram de acordo com a quantidade de
DCs presentes. No entanto, de forma interessante, a produção de citocinas presente
neste co-cultivo indicou que houve um aumento significante de IL-6 e IFN-γ nos cocultivos de DCs-dMO derivadas de animais Vgx quando comparadas ao do grupo
sham.
A IL-6 é produzida por células do sistema imune inato, como os
macrófagos e DCs, células B, e em menor quantidade, por algumas células T helper
CD4+ efetoras. Um dos fatores em comum ao conjunto de estímulos que ativam a
produção de IL-6 é que eles representam danos teciduais ou estresse (por ex.
produtos microbianos, vírus, espécies reativas de oxigênio e outras citocinas
inflamatórias). Níveis elevados de IL-6 estão geralmente associados com diversas
doenças inflamatórias, no qual esta citocina é um produto secundário das reações
inflamatórias e um marcador de inflamação (RINCON, 2012). Nossos resultados não
permitiram determinar a implicância exata do aumento da IL-6, uma vez que a
proliferação dos linfócitos não foi alterada. No entanto, por si só, a IL-6 não é um
fator de crescimento para linfócitos T, mas parece ter outra ação, que é a de
promover a sobrevivência de células T ativadas. De fato, a IL-6 pode fornecer sinais
antiapoptóticos para células T virgens durante a ativação in vivo e in vitro, muito
provavelmente pela retenção da expressão de Bcl-2 e da diminuição do receptor Fas
(TEAGUE et al., 1997). Além disso, Pasare e Medzhitov (2003) demonstraram que a
IL-6 é uma citocina importante no bloqueio da atividade de Tregs e da
imunossupressão in vitro. Os nossos resultados, portanto, indicam que o nervo vago
possa estar envolvido na inibição da sustentação de respostas linfoproliferativas, e
na manutenção de Tregs funcionais, através do controle de citocinas secretadas por
DCs, como a IL-6. Todavia, experimentos subsequentes devem ser realizados no
sentido de compreender melhor este fenômeno.
O IFN-γ, ao contrário da IL-6, é uma citocina cuja produção está
associada mais fortemente aos linfócitos, do que às células mielóides. De fato, os
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linfócitos são células altamente secretoras desta citocina, que por sua vez, é
conhecida como uma potente ativadora de macrófagos em respostas inflamatórias
(BILLIAU; MATTHYS, 2009). Pela capacidade de ativação destas células, o IFN-γ é
uma citocina importante no combate a infecções, mas parece estar envolvido
também em reações de hipersensibilidade (TOKURIKI et al., 2002; VOCANSON et
al., 2006) e respostas auto-imunes, nas quais o IFN-γ parece controlar a tolerância
periférica induzindo a expressão de indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) em DCs. A
quebra dos substratos desta enzima, por sua vez gera quinureninas, algumas das
quais promovem a apoptose de células T. Similarmente, como no caso do aumento
da IL-6, é difícil indicar com precisão a relevância biológica da produção do IFN-γ em
nosso sistema, uma vez que esta citocina possui diversos alvos em distintas
situações. Não obstante, o aumento da produção desta citocina na ausência da
inervação colinérgica íntegra pode levar a alterações significativas nas células
imunes presentes no microambiente da inflamação. Novamente, experimentos na
sequência devem ser realizados para se compreender o papel do vago na regulação
destas citocinas no contexto de interação entre as DCs e os linfócitos.
Ainda, é relevante comentar que as dosagens de IL-12 e IL-10, que
são citocinas importantes na ativação ou de inibição, respectivamente, de células T,
foram realizadas no co-cultivo entre as DCs-dMO com os linfócitos OT-II, que durou
96 horas. No entanto não foram encontrados níveis significantes destas citocinas.
Este fato muito provavelmente ocorreu pois, como demonstrado por Langenkamp et
al. (2000) e Maestroni (2002), o pico de produção destas citocinas em culturas ex
vivo acontece aproximadamente 10 horas após a estimulação antigênica e cessa
após 24 horas. Experimentos futuros deverão levar este fator em conta em suas
realizações.
Como pôde ser visto em nosso trabalho e nos trabalhos citados
envolvendo o efeito de agentes colinérgicos sobre as DCs, a relação entre estes
agentes colinérgicos e/ou o vago com as DCs ainda não é muito claro e com
diversas controvérsias. Visto que os efeitos biológicos da nicotina ou de
neurotransmissores é dependente da dose e duração da exposição, estes efeitos
controversos podem ser atribuídos a diferenças nos planejamentos experimentais,
espécies, duração da exposição e particularmente aos níveis de nicotina e/ou
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neurotransmissores em contato com as DCs, uma vez que estas células são
finamente controladas no ambiente local por estes fatores, como foi demonstrado
neste trabalho de Hu et al. (2012), no qual foram usadas diversas dosagens de
nicotina seguidas de LPS ou não, e que acabaram fornecendo desfechos variados
nas DCs. A modulação gênica dos receptores colinérgicos contribui ainda mais na
explicação destas discrepâncias. Kawashima et al., 2007 mostrou que a exposição
curta à nicotina foi capaz de aumentar a expressão do gene c-fos, mas a exposição
prolongada foi capaz de diminuir a expressão do mRNA para o receptor de
acetilcolina nicotínico. Ainda, (PINHEIRO, 2012) demonstrou que o LPS sozinho é
capaz de levar a uma diminuição dos níveis de expressão do nAChRα7 em DCs, no
entanto, quando em conjunto com a anabasina, um agonista de receptores
nicótinicos, a expressão destes recpetores era quase totalmente reeestabelecida.
Complementar a estes dados Kondo et al. (2010) também mostrou em uma
linhagem de DCs estabelecidas – a JawsII –, que o uso de LPS é capaz de diminuir
os níveis de expressão de receptores nicotínicos, enquanto aumenta a expressão de
moléculas co-estimuladoras.
Enquanto a maioria dos estudos citados foram realizados com DCsdMO tratadas com agonistas in vitro enquanto nosso trabalho foi realizado com DCsdMO que foram influênciadas pela falta de inervação in vivo, tornando difícil as
comparações diretas. Ainda, outros mecanismos podem estar envolvidos, como por
exemplo, o tempo de recuperação dos animais pós-cirurgia, que pode ser relevante
para o reflexo anti-inflamatório, pois foi demonstrado por Ghia, Blennerhassett e
Collins (2007) que os efeitos da vagotomia subdiafragmática diminuem ao longo do
tempo e acabam sendo compensados por outros mecanismos anti-inflamatórios,
como a indução de Tregs e a secreção de IL-10. Embora nosso modelo de vagotomia
tenha sido diferente, nossos experimentos foram realizados a partir de 1 semana
após a vagotomia, portanto é possível que estes mecanismos compensadores já
estivessem ativados em nossos camundongos. Além disso, como na VCU um dos
ramos cervicais do nervo vago é preservado, não é possível descartar que este ramo
ao longo do tempo passe a exercer algumas das funções do ramo transeccionado.
Poder-se-ia inferir que apenas a ativação aguda dos receptores
colinérgicos leva a alterações mais evidentes nas DCs, e que a modulação tônica do
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vago sobre estas células não provoca efeitos biológicos perceptíveis e sim discretos,
só sendo evidenciados em casos de ativação vagal frente a uma potente ativação do
sistema imune. No entanto, Karimi et al. (2010) demonstrou que a vagotomia
subdiafragmática foi capaz de aumentar a proliferação e produção de citocinas
inflamatórias por linfócitos T esplênicos em condições de modulação constitutiva do
vago.
A ausência parcial do nervo vago parece favorecer a geração de
respostas imunes do tipo TH1 através das DCs. No entanto, estudos subsequentes
devem ser realizados para comprovar se a modulação do nervo vago sobre as DCs
é direta ou mediada por outras células imunes intermediárias, como os linfócitos. De
qualquer forma, o presente trabalho foi capaz de evidenciar que as DCs também
estão sujeitas ao controle do sistema nervoso parassimpático, e que, uma vez
moduladas, estas células são capazes de exercer influências sobre outras células do
sistema imunológico.

Conclusões
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7. CONCLUSÕES
Serão apresentadas em dois items, específicas e geral
7.1 CONCLUSÕES ESPECÍFICAS
No presente trabalho, foram realizadas as seguintes observações:

A VCU:
•

não alterou a resposta de hipersensibilidade tardia.

•

Não foi capaz de influenciar no número de DCs geradas a
partir de células precursoras da medula óssea.

•

Não alterou a expressão dos marcadores de membrana das
DCs-dMO, na presença e ausência de um agente antigênico.

•

Diminuiu a fagocitose de Staphylococcus aureus por DCsdMO em condições sem estimulação antigênica.

•

Não alterou a proliferação de linfócitos OT-II frente a
apresentação

antigênica

de

DCs-dMO

incubadas

com

ovalbumina.
•

Aumentou a liberação de IL-6 e IFN-γ no sobrenadante do cocultivo entre DCs-dMO e linfócitos OT-II.
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7.2 CONCLUSÃO GERAL
Os dados obtidos neste trabalho sugerem que a inervação vagal,
através da liberação de seu neurotransmissor é capaz de modular certas atividades
das células dendríticas, como a fagocitose, a expressão de marcadores de
membrana e a produção de citocinas durante a apresentação antigênica aos
linfócitos. Visto a sua importância na indução das respostas imunes adaptativas e
manutenção da tolerância, seria interessante caracterizar melhor as ações das DCs
derivadas de estimulação ou inibição vagais em condições de interações mais
isoladas com outras células imunes, trabalho que pretendemos realizar futuramente.
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